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Svar på medborgarförslag om att julpynta 
Ginnlögs bro 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att anse medborgarförslaget besvarat. 

2. att föreslå Kommunstyrelsen att överlämna frågan om att utreda 

möjligheten att klä räcket över järnvägen på Ginnlögs väg med 

julbelysning till projektet Omdaning Bro för att se över möjligheten. 

Sammanfattning 

Den 5 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro. 

Förslagsställaren har en önskan gällande årlig julpyntning av räcket på 

Ginnlögs väg med placering över järnvägsspåret i Bro. Avdelningen ser detta 

som ett bra förslag och ser positivt på utsmyckning av utemiljön inom 

kommunen. Detta för att säkerställa en varm och trevlig känsla för 

medborgarna samtidigt som just julbelysningen är med och bidrar till en 

förstärkt trygghetskänsla i form av fler belysningspunkter.  

Avdelningen föreslår att överlämna utredningen om framtida julbelysning på 

detta broräcke till projektet Omdaning Bro som ska arbeta aktivt med 

utsmyckning, trygghet och delaktighet från medborgare i Bro. Detta föreslås då 

möjligheten om framtida julbelysning på detta räcke behöver stämmas av med 

Trafikverket och pågående detaljplan för Kockbacka-gärde samt projektet 

Omdaning Bro.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 9 september 2021. 

 Medborgarförslaget, daterat 5 februari 2021. 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat 31 mars 2021. 

 

Ärendet 

Den 5 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro. 

Förslagsställaren anser att det inte bara skulle vara fint med julpynt på 
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Ginnlögs bro utan också göra en lite mörkare plats mer upplyst. Bron syns från 

flera håll och skulle skänka glädje för både boende, bilister och tågresenärer. 

Avdelningen ser positivt på detta förslag då vi under åren har arbetat aktivt 

med att utveckla utsmyckningen av trivselbelysning i kommunen.  Detta för att 

skänka glädje till våra medborgare samtidigt som utsmyckningen har stärkt upp 

befintlig belysning och på så sätt skapar en tryggare och varmare känsla i 

kommunen.  

Då den föreslagna bron såväl som tillhörande räcke gränsar över Trafikverkets 

järnväg och verksamhetsområde så behöver ansvarsfördelningen ses över 

mellan parterna om en eventuell reparation behöver ske på plats, samt om 

denna utsmyckning kan skapa eventuella hinder för spårverksamheten.  

Avdelningen har även lokaliserat ett behov av att avvakta eventuell framtida 

utsmyckning av bron tills dess att detaljplan Kockbacka gärde är antagen då 

denna detaljplan kan komma att påverka utformningen av bron och därav 

möjligheten att tillföra julbelysning på platsen.  

Därför föreslår avdelningen att överlämna utredningen om möjlig julbelysning 

av Ginnlögs Bro till projektet Omdaning Bro. I sin handlingsplan har detta 

projekt lokaliserat önskan om utökning av trivselbelysning både för den 

trivsamma aspekten och tryggheten i Bro.  Projektet Omdaning bro kommer att 

fungera som en sammankopplande länk mellan alla berörda parter vilket vi ser 

som en stor fördel i denna fråga. 

 

Barnperspektiv 

Julbelysning är någonting som påverkar alla kommunens medborgare oavsett 

ålder. Denna typ av belysning bidrar till en trivsammare utemiljö och varmare 

känsla under en annars mörk period. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Sammhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 T.f. Avdelningschef   

 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat 31 mars 2021 

2. Medborgarförslaget, daterat 5 februari 2021 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställare 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

§ 29  Medborgarförslag om att julpynta 
Ginnlögs bro 

 Dnr KS 21/0121 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 5 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro. 

Förslagsställaren anser att det inte bara skulle vara fint med julpynt på 

Ginnlögs bro utan också göra en lite mörkare plats mer upplyst. Bron syns från 

flera håll och skulle skänka glädje för både boende, bilister och tågresenärer. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 5 februari 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden  
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 5 februari 2021 16:55
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

 

 

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Julpynta Ginnlögs bro! Den fina bron
som finns i Bro och som går över
järnvägen - föreställ er at t den pyntas
upp av ljus varje år.

Mot ivering (Här kan du
lämna en mer ut för lig

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Det är alltså själva räcket som ska
pyntas, inte (bara) ljusstolparna, och
på båda sidorna. Jag tänker också at t
det måste/ bör vara ganska kraft fulla
ljus så at t effekten blir "extra allt " . Det
är ganska mörkt i området där bron
löper, den enda byggnaden är
egent ligen bara fotbollshallen, så det
skulle bli väldigt f int . Bron syns från
flera håll och kommer bli så vacker
med det perfekta valet av
ljus/ dekorat ioner, t ill glädje för både
boende, bilister och tågresenärer.
Självklart ska det ta vara en år lig
t radit ion.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Svar på medborgarförslag om gångbana under 
järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag och hänvisar till att sträckan 

finns med i kommunens Gång- och cykelplan. 

Sammanfattning 

Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångbana 

under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen. Det inskickade förslaget 

efterfrågar säkerhetsfrämjande åtgärder i form av en gångbana avskild från 

körbanan. Medborgarförslaget beskriver problem med vägsträckan, främst att 

avsaknaden av gångbana gör att oskyddade trafikanter i dagsläget måste dela 

körbanan med motortrafik. Medborgaren tillägger även att motortrafiken ofta 

håller för hög hastighet på den aktuella vägsträckan. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig 

fråga för kommunen. 

Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att en 

trafiksäker väg för oskyddade trafikanter bör finnas längst med 

Lennartsnäsvägen. Vägsträckan är för smal för etablering av gångbana och det 

finns inte heller möjlighet att bredda vägen då kommunen inte äger den 

intilliggande marken. Dessutom finns det idag inte tillräckligt med underlag, 

det vill säga antal medborgare som har behov av en gång- och cykelväg längs 

med Lennartsnäsvägen jämfört med andra vägar i kommunen, vilket gjort att 

detta inte har prioriterats. Projektet finns dock med i kommunens Gång- och 

cykelplan. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 september 2021 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges sammanträde § 91, den 9 juni 

2021 

 Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021 
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Ärendet 

Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångbana 

under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen. Det inskickade förslaget 

efterfrågar säkerhetsfrämjande åtgärder i form av en gångbana avskild från 

körbanan. Medborgarförslaget beskriver problem med vägsträckan, främst att 

avsaknaden av gångbana gör att oskyddade trafikanter i dagsläget måste dela 

körbanan med motortrafik. Medborgaren tillägger även att motortrafiken ofta 

håller för hög hastighet på den aktuella vägsträckan. 

Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att en 

trafiksäker gång- och cykelväg bör finnas längs med Lennartsnäsvägen. Dock 

har kommunen inte rådighet över marken på sidan om denna sträcka, vilket 

påverkar möjligheterna. Förslaget om en gång- och cykelväg mot Frölunda 

finns med som åtgärdsförslag i gång- och cykelplanen, daterad 2012-04-18 

samt i senaste revideringen, daterad 2021-09-20.  

Gång- och cykelplanen är ett underordnat styrdokument till Översiktsplanen 

och avser framtida planering av gång- och cykelinvesteringar. I takt med att 

projekten blir aktuella lyfts de in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet, 

vilket är tänkt att vara ett arbetsdokument där projekt som ska genomföras de 

närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. Projekt 

som i dagsläget inte är aktuella finns därför inte med i årets Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet utan endast i Gång- och cykelplanen. 

Prioriteringen av vilka projekt som ska vara med i Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet tar hänsyn till följande aspekter:  

 Hur mycket nytta projektet förväntas ge kommunens invånare i form av 

förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas 

miljövänligt m.m.  

 Programmets ekonomiska resurser.  

 Tjänstemannatimmar tillgängliga för genomförande av projekt.  

I detta fall har projektet med gång- och cykelbana till Frölunda naturreservat 

inte prioriterats då det finns andra projekt som bedömts ha större inverkan på 

ett större antal kommuninvånare och projekt som samtidigt har bidragit till 

ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

 

Barnperspektiv 

Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar 

tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt 

i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och barns hälsa. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

Tf. Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §91, daterat 

den 9 juni 2021. 

2. Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

§ 91 Medborgarförslag om gångbana under 
järnvägsviadukten på 
Lennartsnäsvägen 

 Dnr KS 21/0157 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 15 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gångbana 

under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen. Vägen som går utanför 

järnvägen mellan Lennartsnäsvägen och Strandvägsområdet är en mycket 

utnyttjad promenadväg. Om man går från Tibble måste man gå cirka 200 meter 

längs Lennartnäsvägen helt oskyddad. Bilarna som man möter och blir omkörd 

av kör ofta väldigt fort. Förslaget är att kommunen anlägger en gångbana med 

räcke mot körbanan mellan cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen och 

uppfarten till den nämnda promenadvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 15 april 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag 

 

Gångbana under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen 

 

Vägen som går utanför järnvägen mellan Lennartsnäsvägen och Strandvägsområdet är en mycket 

utnyttjad promenadväg. Om man skall nå den från Tibblehållet måste man emellertid gå cirka 200 

meter längs Lennartnäsvägen helt oskyddad. Bilarna som man möter och blir omkörd av kör ofta 

klart över tillåtna 60 km/tim. Speciellt farligt blir det om bilar möts samtidigt som man passerar 

under järnvägen. 

 

Mitt förslag är därför att det anläggs en gångbana med räcke mot körbanan mellan 

cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen och uppfarten till den nämnda promenadvägen. 

 

Kungsängen den 15 april 2021 
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Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om översyn av 
trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, 
Stationsvägen och Härnevi Skolväg 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat i och med pågående planering i projekt 

Omdaning Bro. 

Sammanfattning 

Den 18 maj 2021 inkom ett medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i 

korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi skolväg. 

Förslagsställaren föreslår att man ser över trafiksituationen vid Bro station för 

att minska risken för trafikolyckor. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig trafiksäkerhet som är en viktig fråga 

för kommunen. 

Avdelningen har gjort en bedömning att de korsningarna 

Stationsvägen/Härnevi skolväg och Stationsvägen/ Köpmanvägen inte är 

farliga i dagsläget. Dessutom finns planerade åtgärder vid Bro station inom 

projekt Omdaning Bro som väntas ändra trafiksituationen i de aktuella 

korsningspunkterna. 

Samhällsbyggnadskontoret anser i och med detta att det i dagsläget inte är 

lämpligt att göra åtgärder innan det påbörjade projektet är genomfört. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 september 2021. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 90, den 9 juni 2021. 

 Medborgarförslag inkommet den 18 maj 2021. 

Ärendet 

Den 18 maj 2021 inkom ett medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i 

korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi skolväg. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-28 TN 21/0316 

 
 

Förslagsställaren föreslår att man ser över trafiksituationen vid Bro station för 

att minska risken för trafikolyckor. 

Vägsträckorna som utgör korsningen i fråga bedöms ha god sikt, har 30 km per 

timme som utsatt hastighet, samt att högerregeln gäller och skall följas av alla 

trafikanter enligt lag.  

Projekt Omdaning Bro är i planeringsfasen och projektet kommer att innebära 

utveckling och förändring runt om i hela Bro tätort – däribland området kring 

den aktuella korsningen och de intilliggande bussterminalerna. Detta kommer 

att förändra trafiksituationen på flera sätt. Avdelningen anser inte att det är 

lämpligt att göra några åtgärder i korsningen innan det planerade arbetet är 

färdigställt och en ny undersökning och bedömning eventuellt kan göras. 

Samhällsbyggnadskontoret anser därför inte att medborgarförslaget kan 

prioriteras och åtgärdas inom den närmsta framtiden. 

Ytterligare undersökningar och åtgärder kan fortfarande bli aktuella i framtiden 

för att ytterligare förbättra korsningens funktion och trafiksäkerhet. Men på 

grund av övriga projekt som pågår runt om i kommunen är någon åtgärd i den 

aktuella korsningen inte aktuell. 

 

Barnperspektiv 

Väl genomtänkta och trafiksäkra gator och korsningar i kommunen ökar 

tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt i 

kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 T.f. Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 90, den 9 juni 2021. 

2. Medborgarförslag inkommet den 18 maj 2021 

Beslut sänds till 

• Förslagsställaren 

• Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

§ 90 Medborgarförslag om översyn av 
trafiksituationen i korsningen 
Köpmanvägen, Stationsvägen och 
Härnevi Skolväg 

 Dnr KS 21/0342 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 18 maj 2021 inkom ett medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i 

korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg. 

Förslagsställaren föreslår att man tittar över trafiksituationen vid Bro station för 

att minska risken för trafikolyckor.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 18 maj 2021.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 18 maj 2021 08:42
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

 

 

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Förbät t ra t rafiksituat ionen vid Bro
stat ion

Mot ivering (Här kan du
lämna en mer ut för lig

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

I korsningen mellan köpmanvägen och
Stat ionsvägen och Härnevi skolväg
uppkommer många incidenter med
hänsyn t ill at t bilister inte har koll på
högerregeln. Bilar som skall lämna
barn på Härneviskolan har tydligen
allt id förkörsrät t . Man kan tolka det ta
som at t de är i t idsnöd på något sät t .
Jag föreslår at t man t it tar över
t rafiksituat ionen på et t adekvat sät t för
at t m inimera olycksrisk. Om det är
skyltning, farthinder eller stoppljus
lämnar jag åt de kloka. Men....på
något sät t måste åtgärder för at t få
ner farten åtgärdas. Innan det sker en
olycka.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Maja Taaler Larsson 

VA-chef 

VA-enheten 

   

Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se 

2021-09-30 TN 21/0331  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om sköljplatta för 
diskavlopp till hushåll 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om att dela ut sköljplattor till alla hushåll i 

kommunen med anledning av att de flesta hushåll redan har en inbyggd 

diskpropp i vasken, alternativt en lös sköljplatta, likvärdig den i 

medborgarförslaget föreslagna sköljplattan. Men även på grund av det innebär 

ett onödigt slöseri med naturens resurser och risk för ökad avfallsmängd. 

Sammanfattning 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen skulle dela ut 

en sköljplatta till samtliga hushåll i kommunen. Detta för att spara på 

dricksvattnet vid handdisk. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig 

positivt till medborgare som engagerar sig i kommunens hållbarhetsarbete och 

är angelägna om att skapa förutsättningar för en hållbar hantering av våra 

naturresurser. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår dock att avslå förslaget på grund av att det 

genererar en ökad konsumtion som i sin tur riskerar att öka avfallsmängden 

samt att produktionen av sköljplattor kräver vatten. Detta påverkar naturens 

resurser mer negativt än den mängd dricksvatten som skulle kunna sparas 

utifrån medborgarförslaget.  

Idag sker från kommunens sida information om hållbar vattenförbrukning via 

hemsidan, miljöalmanackan och olika kampanjer. VA-avdelningen har fett-

trattar som delas ut efter önskemål, för att samla upp rester av fett i en 

behållare och kassera via avfall istället för nedspolning i avloppet. Fettrester i 

spillvattenledningarna genererar stopp och kräver kostsamma spolningar med 

stora mängder vatten. 

Kostnaden för inköp av sköljplattor till samtliga hushåll i Upplands-Bro 

kommun är högre än den kostnad VA-kollektivet kan spara in på vatten vid 

minskad handdisk med sköljplatta. Flertalet hushåll har diskmaskin och 

handdiskar sällan. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-07-02 TN 21/0331 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 

2021 

 Medborgarförslag inkommet den 6 april 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut § 62 - Medborgarförslag om sköljplatta för 

diskavlopp till hushåll, 28 april 2021 

Ärendet 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen skulle dela ut 

en sköljplatta till samtliga hushåll i kommunen. Detta för att spara på 

dricksvattnet vid handdisk. 

Norrvatten, dricksvattenproducenten, rekommenderar på sin hemsida att vara 

rädd om dricksvattnet och att spara på vattnet vid tider med hög förbrukning.  

”I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- 

och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt 

område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera 

dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket 

bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. 

Varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med 

kranvatten, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten. Om både 

privatpersoner och verksamheter hjälps åt, så kan vi tillsammans spara mycket 

vatten och se till att det räcker till alla.    

Det går åt energi och kemikalier för att producera dricksvatten, så av 

hållbarhetsskäl är det alltid viktigt att tänka på att undvika onödig 

vattenförbrukning.”    

Med avseende på detta har förslagsställaren rätt i sin tanke att dela ut 

sköljplattor till hushåll för att minska resursslöseriet av vatten.  

Tillverkning av sköljplattor kräver dock både vatten och material och ger 

utsläpp av växthusgaser. Inköp av sköljplattor leder till en ökad konsumtion 

som i sin tur riskerar att öka avfallsmängden. Detta påverkar naturens resurser 

mer negativt än den mängd dricksvatten som skulle kunna sparas utifrån 

medborgarförslaget.  

Idag sker från kommunens sida information om hållbar vattenförbrukning via 

hemsidan, miljöalmanackan och olika kampanjer. VA-avdelningen har fett-

trattar som delas ut efter önskemål, för att samla upp rester av fett i en 

behållare och kassera via avfall istället för nedspolning i avloppet. Fettrester i 

spillvattenledningarna genererar stopp och kräver kostsamma spolningar med 

stora mängder vatten. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-07-02 TN 21/0331 

 
 

Kostnaden för inköp av sköljplattor till samtliga hushåll i Upplands-Bro 

kommun är högre än den kostnad VA-kollektivet kan spara in på vatten vid 

minskad handdisk med sköljplatta. Flertalet hushåll har diskmaskin och 

handdiskar sällan. 

En sköljplatta för handdisk är en god idé, men det är inte vid handdisk den 

största mängden vatten förbrukas i onödan. De flesta har en bra lösning för disk 

redan. 

Barnperspektiv 

Eftersom förslaget avslagits är Tekniska nämndens slutsats att beslutet inte 

kommer att påverka barn märkvärt jämfört med dagsläget. 

Att hushålla med dricksvatten är viktigt, men samhällsbyggnadskontoret anser 

inte att en sköljplatta till varje hushåll har en så stor påverkan i sin helhet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 VA-chef 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag daterat 6 april 2021 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 62 - Medborgarförslag om sköljplatta för 

diskavlopp till hushåll, 28 april 2021 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (41)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-04-28 

 

 

§ 62 Medborgarförslag om sköljplatta för 
diskavlopp till hushåll 

 Dnr KS 21/0249 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ordnar 

sköljplatta för diskavlopp till hushållen i Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren menar att vi alla ska vara rädda om vårt vatten och vara 

uppmärksamma på vad vi får och inte får skölja ner i avloppen. Det är viktigt 

att tänka på miljön och energin när vi använder vatten i hushållen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tommy Öberg 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

tommy.oberg@upplands-bro.se 

2021-09-24 TN 21/0231  

Tekniska nämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Svar på medborgarförslag om skyltning till 
Kungsängens kyrka 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att bifalla medborgarförslaget genom att beställa och sätta upp 

vägvisningsskylt till Kungsängen kyrka. 

Sammanfattning 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om skyltning till Kungsängens 

kyrka. Förslagsställaren uppger att det saknas skyltning till Kungsängens kyrka 

från bland annat Kungsängens station men också från andra håll. Det kan 

därför vara svårt för besökare till kyrkan att hitta dit. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att sätta upp vägvisningsskylt till 

Kungsängen kyrka i den närmaste allmänna vägen vid korsningen 

Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021 

 Protokollsunderlag från Kommunfullmäktiges sammanträde § 63 den 

28 april 2021 

 Medborgarförslag inkommet den 6 april 2021 

Ärendet 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om skyltning till Kungsängens 

kyrka. Förslagsställaren uppger att det saknas skyltning till Kungsängens kyrka 

från bland annat Kungsängens station men också från andra håll. Det kan 

därför vara svårt för besökare till kyrkan att hitta dit. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att sätta upp vägvisningsskylt till 

Kungsängen kyrka i den närmaste allmänna vägen vid korsningen 

Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen, enligt Transportstyrelsens förskrifter. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra 

anordningar lyder: 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-24 TN 21/0231 

 
 

”Ett lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar eller anläggningar får 

endast sättas upp från den närmaste allmänna vägen, om inte något annat anges 

för respektive märke. Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller 

mängden trafik till målet, eller om det behövs av särskilda skäl, får märket 

dock sättas upp längre från målet.” (TSFS 2019:74, 7 kap. 3 §) 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig i trafikfrågor som är en viktig fråga 

för kommunen. 

Barnperspektiv 

Kommunen strävar efter att skapa trafiksäkra miljöer både för barn och vuxna. 

Kungsängens kyrka ligger i anslutning till ett fint grönområde som inbjuder till 

lugn, flertalet trygga och säkra gång och cykelvägar ansluter till kyrkan som är 

en trafiksäker miljö för barn. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef  

 

Bilagor 

1. Protokollsutdraget från kommunfullmäktiges sammanträde § 63 daterad 

den 28 april 2021 

2. Medborgarförslaget som inkom den 6 april 2021 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (41)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-04-28 

 

 

§ 63 Medborgarförslag om skyltning till 
Kungsängens kyrka 

 Dnr KS 21/0251 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 6 april 2021 inkom ett medborgarförslag om skyltning till Kungsängens 

kyrka. Förslagsställaren uppger att det saknas skyltning till Kungsängens kyrka 

från bland annat buss- och tågstationen men också från andra håll. Det kan 

därför vara svårt för besökare till kyrkan att hitta dit. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommit den 6 april 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslut i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Afsaneh Kasiri 

Enheten Gata/Park/Trafik 

afsaneh.kasiri@upplands-bro.se 

2021-09-10 TN 21/0297  

Tekniska nämnden 
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Svar på ledamotsinitiativ från Catharina 
Andersson (S) angående färdigställande av 
gångbana längs Västra Rydsvägen och 
Skyttens väg 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att anse ledamotsinitiativet besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2021 inkom Catharina Andersson (S) med ett ledamotsinitiativ 

angående färdigställande av gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens 

väg. I ledamotsinitiativet begär Socialdemokraterna en redovisning till 

nämnden av hur tidsplanen ser ut för genomförandet av den redan beslutade 

delen i 2020 års Trafik- och tillgänglighetsprogram, projekt 7a. Gångbana 

längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och 

övergång till Bygdegårdsvägen. 

Projektet i fråga har prio 2 i enlighet med Tekniska nämndens prioriteringslista 

för Trafik- och tillgänglighetsprogram. Prio 2 betyder att några åtgärder för 

projektet inte kommer att utföras förrän tidigast nästkommande år, i detta fall 

år 2022. 

Anledningen till att projektet på Västra Rydsvägen har prio 2 är att avdelningen 

har gjort bedömningar vid prioritering och kommit fram till att en gång- och 

cykelväg inte är akut. Detta bland annat på grund av att det strax väster om 

Västra Rydsvägen finns en tillräckligt närliggande trafiksäker gång- och 

cykelbana som går parallellt med Västra Rydsvägen vid Kasmo. 

Gällande platsförutsättningarna har tidigare undersökningar visat att 

förutsättningar saknas för anläggande av en gång- och cykelväg på Västra 

Rydsvägen vid Kasmo industriområde. Fortsatta undersökningar av 

vägsträckan planeras därför för att undersöka huruvida anläggande av en 

trottoar avsedd endast för fotgängare kan vara en alternativ möjlighet. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 september 2021. 

 Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S), den 13 juni 2021. 

 

Ärendet 

Den 13 juni 2021 inkom Catharina Andersson (S) med ett ledamotsinitiativ 

angående färdigställande av gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens 

väg. I ledamotsinitiativet begär Socialdemokraterna en redovisning till 

nämnden av hur tidsplanen ser ut för genomförandet av den redan beslutade 

delen i 2020 års Trafik- och tillgänglighetsprogram, projekt 7a. Gångbana 

längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och 

övergång till Bygdegårdsvägen. 

Projektet i fråga har prio 2 i enlighet med Tekniska nämndens beslutade 

prioriteringslista för Trafik- och tillgänglighetsprogram. Prio 2 betyder att 

några åtgärder för projektet inte kommer att utföras förrän tidigast 

nästkommande år, i detta fall år 2022. 

Anledningen till att projektet på Västra Rydsvägen har prio 2 är att avdelningen 

har gjort bedömningar vid prioritering som exempelvis projekt som påverkar så 

många medborgare som möjligt, förbättrar tillgängligheten och 

trafiksäkerheten, kommunens gång- och cykelplan, säkra skolvägar, 

olycksstatistik, trafikmätningar, budget och resurser. Kommunen har även gjort 

bedömningen att det strax väster om Västra Rydsvägen finns en tillräckligt 

närliggande trafiksäker gång- och cykelbana som går parallellt med Västra 

Rydsvägen förbi Kungsängens IP. Denna gång- och cykelväg kan användas av 

oskyddade trafikanter som ska till exempelvis Kungsängens centrum eller 

Tibble. 

Den ursprungliga tidplanen har förskjutits, till stor del på grund av pandemin. 

Pandemin som varat sedan första halvan av år 2020 har krävt omprioriteringar 

för ett flertal av Trafik- och tillgänglighetsprogrammets (TTP) projekt, 

däribland detta förslag på eventuella åtgärder på Västra Rydsvägen. 

Gällande platsförutsättningarna har tidigare undersökningar av vägsträckan och 

den intilliggande marken visat att förutsättningar saknas för anläggande av en 

gång- och cykelväg. En gång- och cykelväg kräver en större bredd än vad 

vägens förutsättningar erbjuder, och intilliggande mark ägs inte av Upplands-

Bro kommun. Kommunen saknar därför rättigheter till marken intill vägen och 

därmed även möjlighet att göra de breddningsåtgärder som hade krävts för att 

genomföra de åtgärder som efterfrågas. 

Fortsatta undersökningar av vägsträckan planeras för att undersöka om en 

trottoar avsedd endast för fotgängare är möjligt att anläggas i stället. En sådan 

trottoar blir i så fall ca 2 meter bred som tar utrymme från befintlig körbana. 
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Tekniska nämnden tackar för ledamotsinitiativet och tycker det är positivt med 

engagemang i kommunens trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

 

Barnperspektiv 

Trafiksäkra miljöer är positivt för alla medborgare, oavsett ålder. I detta fall har 

bedömningen gjorts att det finns säkra sätt för oskyddade trafikanter att ta sig 

till, från och förbi området i och med intilliggande gång- och cykelväg. Den 

kommande undersökningen kommer även att säkerställa så att vägsträckan är 

tillräckligt säker för alla oskyddade trafikanter  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S), daterad den 13 juni 

2021 

Beslut sänds till 

 Catharina Andersson (S) 
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Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) i Tekniska nämnden angående 
färdigställande av gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan 
Kasmo Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (TTP) är Tekniska nämndens planeringen för vilka 
åtgärder som ska utföras och när de ska utföras. TTP revideras årligen före februari 
månads utgång med en avvägning mellan kända och på olika sätt tillkommande behov.


Redan 2016 gjordes en trafikutredning angående behovet av åtgärder bl.a. längs med 
Västra Rydsvägen. I TTP för 2020 finns åtgärder med för att höja trafiksäkerheten bl.a. till 
och från den lokal vid vägen där kommunens Dagliga Verksamhet för personer tillhörande 
LSS-kretsen nu är lokaliserad. 

Vägen används också av många för att ta sig till och från Kungsängens IP.


I TTP för år 2020 står det:

”Sträckan längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg 
och Bygdegårdsvägen har idag mycket gångtrafik 
eftersom det är en gen länk mellan Brunna och 
Kungsängen och för att kollektivtrafik inte går i 
området. Idag blandas oskyddade trafikanter med fordonstrafiken. 
Hastighetsebegränsnignen är 30 
km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt 
godtagbar lösning för blandtrafik med cykel- och motorfrodonstrafik. En trafikutredning 
genomfördes 2016 som resulterade i att en 
gångbana behövs längs med denna sträckan. 
Vägbredden är begränsad vid den aktuella 
sträckan så endast en gågnbana kommer att 
anläggas, trafiksäkerheten för cyklister säkras istället genom att hastighetsbegränsningen 
på 30 km/h verkställs. 
I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga övergångsställen 
ska tillgänglighetsanpassas. I projektet ingår: 
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och 
övergång till Bygdegårdsvägen. 
b. Gång- och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen Tvärvägen. 
Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen som skulle kunna 
användas till gång- och cykelbana, men marken är annekterad av boende vilket kan utgöra 
en utmaning för projektet. De boende bör hållas informerade tidigt i processen. 
Projektering och byggnationen av gång-och cykelbana ska börjas 2019. 
c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen. 
Projektinformation 
Projektnummer: 7 
Prioritet: 1”  

I TTP för 2021 följs en liten del av projekt 7 upp med att:

” Projekt nr 7: Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med 
Bygdegårdsvägen 
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Det håller på att byggas en ny gång- och cykelbana längs med Bygdegårdsvägen mellan 
Skyttens väg och busshållplats Tvärvägen. Där ingår även ombyggnation av hållplats 
Tvärvägen och nytt övergångställe med belysning. Tidplan på detta projekt förlängds pga 
pandemi. Första besiktning gjordes november 2020 och slutbesiktning kommer att ske 
under juni 2021.” 

Det är angeläget att hela projekt 7 blir färdigt så snart som möjligt. Behovet av en 
gångbana utmed Västra Rydsvägen är absolut nödvändig.


Vi undrar när den återstående delen kommer att var färdig.

a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde 

och övergång till Bygdegårdsvägen. 

Jag kan konstatera att den delen av Projekt 7 inte är klar samt att behovet av en 
gångbana läns Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och 
övergång till Bygdegårdsvägen nu är om möjligt ännu större än tidigare i och med den 
Dagliga Verksamhet som lokaliserats till Västra Rydsvägen.


Vi Socialdemokrater vill snarast få en redovisning till nämnden av hur tidsplanen ser  
ut för genomförandet av den redan beslutade delen i 2020 års TTP, projekt 7   
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo   
      Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen. 

Kungsängen 20210613


Catharina Andersson (S)

2:e vice ordförande i

Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun
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Verksamhetsplan 2022 Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden godkänns i enlighet med 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Den 9 juni 2021 fastställde Kommunfullmäktige övergripande mål och budget 

för 2022 med planering för 2023-2024 med budgetramar för samtliga nämnder 

(KF § 92). Förslag på prioriterade områden med mål och indikatorer för 

Tekniska nämnden framgår av Verksamhetsplan 2022.  

Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 72 100 tkr för 2022. Jämfört 

med 2021 innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 7 600 tkr. 

Ramökningen förväntas täcka ökade driftkostnader för tillkommande ytor, 

ökade kapitalkostnader till följd av övertagna exploateringsprojekt samt 

särskilda satsningar.  

Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade 

enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat.  

Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram för skattefinansierade 

verksamheterna på 41 850 tkr samt 255 tkr respektive 100 900 tkr för de 

taxefinansierade verksamheterna avfall och vatten och avlopp. 

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat interna risker och genomfört en 

riskanalys för nämndens olika verksamheter. Riskanalysen har legat till grund 

för den internkontrollplan för 2022 för Tekniska nämnden som 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut 9 juni 2021 § 92 – Övergripande mål och 

budget 2022 med planering för 2023-2024. 

 Verksamhetsplan 2021 Tekniska nämnden 
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Ärendet 
Den 9 juni 2021 fastställde Kommunfullmäktige övergripande mål och budget 
för 2022 med planering för 2023-2024 med budgetramar för samtliga nämnder 

(KF § 92). En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom 
sex övergripande mål. Dessa är: 

 Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor 

som berör dem själva och samhället i stort.  

 Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos 

våra äldre invånare är god.  

 Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och 

utveckling för dagens och morgondagens invånare. 

 Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt 

och psykiskt och känner trygghet i vardagen.  

 Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % 

varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. 

 I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och 

konkurrensneutralitet. 

Verksamhetsplan 2022 

Tekniska nämndens verksamheter kommer utifrån givna uppdrag under 2022 att 

fokusera på: 

 Smart och hållbar samhällsbyggnad 

 Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 

 Trygg, snygg och tillgänglig kommun 

Tillsammans med uppdragen föreslås nämnden arbeta utifrån prioriterade mål och 

indikatorer som framgår av Verksamhetsplan 2022. Föreslagna nämndmål är: 

 Ökad interaktion och dialog med invånarna.  

 Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila och 

rekreation.  

 Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek för alla.  

 Öka elevernas kunskap om den tekniska infrastrukturen/tekniska systemen 

som håller samhället igång.  

 Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och upplevda 

trygghet inom kommunen.  

 Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny 

exploatering.  

 Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa miljöpåverkan minskas 

och den biologiska mångfalden ökas.  
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Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 72 100 tkr för 2022. Själva 

nämndens kostnader ligger på Kommunstyrelsen, men affärsverksamheterna 

Avfall och VA tar delar av nämndkostnaden. Detta utifrån att de är 

affärsverksamheter som särredovisas och därmed inte ingår i budgetramen för 

Tekniska nämnden. Jämfört med 2021 innebär det en utökning av budgetramen 

motsvarande 7 600 tkr. Ramökningen förväntas täcka ökade driftkostnader för 

tillkommande ytor, ökade kapitalkostnader till följd av övertagna 

exploateringsprojekt samt särskilda satsningar.  

Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram på 41 850 tkr för 2022. 

Fortsatt viktiga satsningar är bland annat trygghetshöjande åtgärder, trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet, belysning och beläggningsarbeten.  

Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade 

enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat. En investeringsram på 255 tkr 

respektive 100 900 tkr har tilldelats respektive verksamhet. 

Intern kontrollplan 2022 

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat interna risker och genomfört en 

riskanalys för nämndens olika verksamheter. Riskanalysen har legat till grund 

för den internkontrollplan 2022 för Tekniska nämnden som 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår. Kontroller och åtgärder föreslås för 

följande risker under det kommande året. 

 Redan beställda och/eller genomförda analyser, rapporter och 

förarbeten tillvaratas inte i efterkommande arbeten. 

 Beslutade uppdrag genomförs inte. 

 Ej säkerställd kompetensförsörjning. 

 Framtida driftkostnader till följd av investeringar vid 

exploateringsprojekt identifieras inte och tas med i budget. 

 Förluster i ekonomi och kunskap vid övertagande av 

exploateringsprojekt. 

Barnperspektiv 

Förslaget är framarbetat med hänsyn till barnens bästa och verksamhetsplanen 

fokuserar på en trygg och hållbar miljö för barn och vuxna. I förlängningen 

skapar en god intern styrning och kontroll en mer rättssäker och effektiv 

kommun för alla medborgare.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef  

  

 

Lina Delde Afsaneh Kasiri 

Avdelningschef Mät&GIS Avdelningschef Gata/Park/Trafik 

  

Mikael Thelin Maja Taaler Larsson 

Avdelningschef Avfall Avdelningschef Vatten och Avlopp 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2021 Tekniska nämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar), torg, skötsel av 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 

Tekniska nämnden är trafiknämnd och ansvarar även för kommunens skyldigheter inom 
vatten- och avloppslagstiftning, fastighetsrenhållning samt de delar av kommunens 
förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete som inte omfattas av 
myndighetsutövning. 

Dessutom svarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och 
grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som 
svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden beslutar 
om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak och markupplåtelse på kommunal mark samt ärenden enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Detta 
utförs av verksamheterna gata/park/trafik och mät/GIS samt affärsverksamheterna 
vatten/avlopp respektive avfall. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsutskottet och Bygg- och 
miljönämnden och har verksamheter för bland annat samhällsutvecklingsprojekt, 
miljö/naturförvaltning, bygglov, miljö och livsmedel. 
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2 Verksamhetsåret 2022 
I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa 
markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på 
Tekniska nämndens verksamheter med långsiktig hållbarhet som utgångsp unkt för 
nämndens arbete. 

Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på: 

 Smart och hållbar samhällsbyggnad 
 Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 
 Trygg, snygg och tillgänglig kommun 

Fokusområden och utmaningar inom Gata/Park/Trafik-verksamheten 

Vägarna ska vara trafiksäkra, framkomliga och tillgängliga året om. Grönytorna ska 
upplevas trygga, trevliga och välskötta. Kommunen växer snabbt och flera stora 
exploateringsområden beräknas byggas under de kommande åren där gator kommer att 
byggas i kommunens egen regi. Tillkommande ytor innebär ökade krav på 
vinterväghållning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, beläggningsunderhåll, 
belysningsunderhåll och drift av grönytor/lekplatser. 

All byggnation påverkar det befintliga vägnätet som slits mer än vanligt, vilket ställer 
högre krav på vägunderhåll. Ökad utbyggnad innebär också ökad mängd invånare som i 
sin tur leder till ökad trafik på kommunala vägnätet. Med detta följer att det krävs 
åtgärder för hastighetsdämpningar, trafikregleringar, ombyggnation av befintliga 
korsningar och översyn av skyltning och vägvisning. Ökad utbyggnad kräver även 
åtgärder för att trygga gång- och cykeltrafikanters framkomlighet och säkerhet. Även 
parkeringsbehovet ökar. 

För att få fler att resa mer hållbart krävs det åtgärder. Kommunen kan arbeta med 
beteendepåverkande åtgärder, så kallade mobility management. Detta innebär att 
kommunen aktivt arbetar för att kunna påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärers inställning och beteenden för ett mer hållbart resande. Det handlar om att 
bryta mönster, och få invånarna att se fördelarna med ett mer hållbart resande. En sådan 
omställning går fortare om begränsningar införs för biltrafik och parkering. Med en 
trygg, säker och väl utbyggd cykelinfrastruktur och god kollektivtrafik kan även barn 
och vuxna som inte har tillgång till bil förflytta sig. Detta är något som i förlängningen 
inte enbart bidrar till bättre miljö utan även bidrar till ett mer socialt hållbart 
stadsbyggande. 

Fokusområden och utmaningar inom Mät- och GIS-verksamheten 

Mätverksamheten är starkt knuten till pågående detaljplanearbeten och  pågående 
byggnationer. Trycket på dessa är högt och ser ut att bli ännu högre och verksamheten 
behöver möta upp behovet genom effektivare arbetsmetoder. 

GIS-verksamheten stödjer övriga verksamheter, särskilt inom 
samhällsbyggnadsprocessen, med underlag och verktyg. Även här ställer trycket inom 
samhällsbyggnadsutvecklingen krav på en effektiv verksamhet som bidrar med moderna 
verktyg och kvalitetssäkrad information. 

Effektivare arbetsmetoder kan handla om modernare inmätningsmetoder och 
information och visualisering i 3D. 
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Fokusområden och utmaningar inom Avfallsverksamheten 

Under 2022 kommer en ny avfallsplan att arbetas fram i samverkan med Håbo, Sigtuna 
och Knivsta. Planen ska vara beslutad och träda i kraft under 2023. 

Kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper den 1 
januari 2022 vilket påverkar verksamhetens arbete. 

Det behövs ett fortsatt arbete med att utveckla kommunens kretsloppscentraler för att 
bättre kunna möta det ökade antalet besökare i kommunen samt ökade krav på 
utsortering. 

Fokusområden och utmaningar inom VA-verksamheten 

Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt som kräver insatser från VA-
verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram till besiktning, övertagande och 
drift av anläggningarna. Fokus under 2022 kommer att vara på Kvarnnibble 
Tegelhagen, Ringvägen, Trädgårdsstaden, Eriksberg, Säbyholm och Tammsvik . 

I tider med kraftig tillväxt prioriteras nybyggnation, vilket leder till att förnyelse och 
underhåll av det befintliga ledningsnätet lätt kommer i andra hand. En Förnyelseplan är 
färdigställd och ett större antal underhållsåtgärder är aktuella under 2022. Systematisk, 
områdesvis läcksökning kommer att fortsätta under 2022 och planeras fortgå 
kontinuerligt i framtiden. Läcksökning underlättas väsentligt av den fortsatta 
utrullningen av digitala, fjärravlästa vattenmätare. Några planerade underhållsåtgärder 
under 2022 är byte av avstängningsventil på Poppelvägen och åtgärda svacka på 
spillvattenledning vid Lärarvägen. 

Det pågår och kommer påbörjas ett flertal stora VA-projekt. Projektet med renovering 
av spilledningen mellan Bro och Järfälla är påbörjat. Snickarvägen är planerad och 
entreprenad påbörjas under 2022 samt Musikvägen samt Brunna våtmark (Norra Gröna 
Dalen) planeras och utförs under året. Projektering av nybyggnation av våra två största 
pumpstationer, Kungsängen och Nygård, med tillhörande tryckledningar är påbörjad. 
Entreprenadarbeten beräknas pågå under 2022 och till vissa delar även under 2023. 

VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. I november 2020 gjordes planeringen av nästa 
etapp av VA-utbyggnadsplanen, med grova tidsplaner för alla områden i intervallet 
2020-2028. Pågående projekt är bland annat Ådö skog som genomförs nu och beräknas 
vara klar under första halvan av 2022 samt utbyggnad och anslutning av Tjusta skola 
och Håbo-Tibble kyrkby pågår och fortsätter in på 2022. 

Kompetensförsörjning har länge varit en stor utmaning då VA-kompetens är en 
bristvara och därmed svårrekryterad. Ett viktigt fokusområde är därför också att behålla 
vår personal och attrahera nya kompetenta medarbetare på en hårt konkurrensutsatt 
marknad. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 
Nämndmål och uppdrag följs upp genom en eller flera indikatorer. I vissa fall kan 
samma indikator vara kopplat till både ett nämndmål och ett uppdrag, i de fallen 
återfinns indikatorn under två rubriker. 

3.1 Övergripande mål: Stärka demokratin 

3.1.1 Nämndmål: Ökad interaktion och dialog med invånarna 

Beskrivning 

Öka delaktigheten och inhämtande av synpunkter från medborgare. Inlyssnande och 
tillvaratagande på medborgares idéer. 
Medborgarundersökningar ska omfatta områdena trygg, snygg och tillgänglig kommun. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Antal genomförda medborgardialoger 2   

Andel besvarade medborgarförslag i Tekniska nämnden inom 6 
månader 100%   

Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med medborgare 3   

Andel besvarade frågor och synpunkter från medborgare som 
Kontaktcenter svarar på. 93%   

Andel besvarade felanmälningar och synpunkter från 
medborgare som önskar återkoppling 100%   

Antal medborgarundersökningar inom områdena tryggt, snyggt 
och tillgänglighet. 1   

3.1.2 Uppdrag: Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 

Beskrivning 

Kommunen har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar men 
även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in goda idéer och 
synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda delaktigheten kan öka 
genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och förslag. 

Nämnden kan bidra med att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap om samhällets 
infrastruktur genom aktiv delaktighet i skolorna. För de yngre barnen tas kunskap emot 
genom lek varför de kommunala lekplatserna ska vara en plats för stimulans och 
utveckling. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Antal genomförda medborgardialoger 2   

Antal medborgarundersökningar inom områdena tryggt, snyggt 
och tillgänglighet. 1   

Antal nya eller befintliga kommunala lekplatser där det anlagts 
lärande lek under året 2   

Antal kunskapshöjande insatser inom teknisk infrastruktur 
riktade till skolbarn/-ungdomar 2   
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3.2 Övergripande mål: Meningsfullt åldrande 

3.2.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila 
och rekreation. 

Beskrivning 

Kommunens allmänna ytor ska vara lätta att ta sig till samt att det finns ytor som lockar 
till att umgås på och som bidrar till lugn och även upptäckande. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Andel parkbänkar längs gång- och cykelvägar som är 
tillgänglighetsanpassade 40%   

Andel busshållplatser i kommunen som är 
tillgänglighetanpassade. 80%   

Antal befintliga/nya parkytor/naturområden som anpassas till 
möjlighet till umgänge och vila på kommunens allmänna platser 2   

3.3 Övergripande mål: Lustfyllt lärande 

3.3.1 Nämndmål: Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek 
för alla. 

Beskrivning 

Genom att integrera lärande lek och utrustning i kommunala lekparker som stimulerar 
barnens fantasi så bidrar kommunen med ett lustfyllt lärande på kommunens allmänna 
ytor. Att leka sig till kunskap är det bästa sättet att lära sig på, för med lekplatser som är 
lärande och utvecklande kan barnet samla på sig kunskap genom egen erfarenhet. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Antal nya eller befintliga kommunala lekplatser där det anlagts 
lärande lek under året 2   

3.3.2 Nämndmål: Öka elevernas kunskap om den tekniska 
infrastrukturen/tekniska systemen som håller samhället igång 

Beskrivning 

Genom att kunna erbjuda föreläsning, studiebesök, material mm får eleverna en ökad 
chans till dels insikt i viktiga delar av samhällets infrastruktur men även ökar sina 
kunskaper inom områden som är viktiga nu och i framtiden. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Antal kunskapshöjande insatser inom teknisk infrastruktur 
riktade till skolbarn/-ungdomar 2   
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3.4 Övergripande mål: Hållbart liv och hälsa 

3.4.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och 
upplevda trygghet inom kommunen. 

Beskrivning 

Tekniska nämnden ska utveckla och tillvarata den utemiljö kommunen har samt öka 
tillgängligheten till densamma. 

Tekniska nämnden ska förbättra förutsättningarna för blåljusaktörerna att ta sig fram till 
insatser inom kommunen snabbare. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Andel genomförda projekt av beslutade projekt med prioritet 1 i 
Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 100%   

Andel utförda åtgärder som finns i åtgärdsplan 2022 från 
trygghetsvandringar 100%   

3.5 Övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande 

3.5.1 Nämndmål: Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny 
exploatering 

Beskrivning 

Tekniska nämnden har en betydande roll i samhällsbyggnadsprocessen när nya områden 
tillskapas och genom sin verksamhet ett stort ansvar för en hållbar infrastruktur. För att 
säkerställa goda förutsättningar för en hållbar infrastruktur vid ny exploatering är det 
viktigt att nämnden är en del i arbetet redan vid planering och projektering. Det ska 
tillses att infrastrukturlösningar i såväl ny som befintlig exploatering bidrar till bra 
trafikflöden. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Andel exploaterings- och planprojekt där expertis från Tekniska 
nämndens verksamheter deltar 100%   

Andel genomförda garantibesiktningar av genomförda 
entreprenadarbeten 100%   

3.5.2 Nämndmål: Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa 
miljöpåverkan minskas och den biologiska mångfalden ökas. 

Beskrivning 

Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar och 
ny-/omplanteringar för att det ska vara snyggt och tryggt, samt för att, där det är möjligt 
skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden. Verksamheten samarbetar med 
AME i arbetet med röjning av allmänna ytor och bostadsnära naturmark samt 
snickeriarbeten.  

En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Tekniska 
nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att påverka med förebyggande och 
beteendepåverkande åtgärder. Bland annat genom att öka insatser för 
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beteendepåverkande åtgärder för att få fler invånare att gå och cykla samt utveckla 
gång- och cykelvägnätet. Tekniska nämnden ska bidra till fler laddplatser i kommunen. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Mängden förpackningar och tidningar i restavfall <15%   

Mängden matavfall i restavfall <30%   

Antal bräddningar 2   

Andel tillskottsvatten i spillvatten till Käppala 38%   

Ökning av antalet cykelresor inom kommunen 0,8% 1,2% 1,6% 

Antal genomförda beteendepåverkande insatser för att minska 
bilanvändandet enligt målet i Cykelstrategi 2020-2025 2   

Antal riktade insatser som främjar den biologiska mångfalden i 
kommunen 10   

Andel villahushåll och fritidshus som är anslutna till 
fyrfackssystemet. 99%   

Dricksvattenläckage 11%   

3.5.3 Uppdrag: Smart och hållbar samhällsbyggnad 

Beskrivning 

Ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela samhällsbyggnadsprocessen 
eftersträvas och tekniska nämnden ska vara en del av det. För att skapa en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom förvaltningen. 

Tekniska nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att påverka kommunens 
hållbarhet med bland annat förebyggande och beteendepåverkande åtgärder. Genom att 
öka tillgängligheten och utveckla gång- och cykelvägnätet kan fler invånare få 
möjlighet att gå och cykla. 

Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar och 
ny-/omplanteringar för att skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden. 
Tillgängligheten ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av värdefull utemiljö. 
För att minska näringsbelastningen på kommunens vattendrag och sjöar genomförs en 
stor insats med att förnya avloppsledningsnätet och ansluta abonnenter som har haft en 
egen, och ofta äldre, avloppsanordning. För att minska risk för påverkan på människors 
hälsa ska åtgärder vidtas för att minska bullerbelastningen från kommunens vägar. 

För att möta ett ökat driftbehov och tillgängliggöra yta bör upplaget för drift flyttas och 
moderniseras. 

Uppdraget bidrar även till övergripande målet "Stärka demokratin". 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Ett nytt upplag har skapats    

Antal bulleråtgärder som utförts på befintliga vägar 1   

Andel exploaterings- och planprojekt där expertis från Tekniska 
nämndens verksamheter deltar 100%   

Ökning av antalet cykelresor inom kommunen 0,8% 1,2% 1,6% 

Antal genomförda beteendepåverkande insatser för att minska 
bilanvändandet enligt målet i Cykelstrategi 2020-2025 2   

Andel villahushåll och fritidshus som är anslutna till 
fyrfackssystemet. 99%   

Andel invånare anslutna till det kommunala VA-nätet 92%   
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3.5.4 Uppdrag: Trygg, snygg och tillgänglig kommun 

Beskrivning 

Många stora insatser har genomförts för att öka tryggheten och detta arbete ska fortsätta. 
Nya mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlättar friluftsliv och 
rekreation är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas trygga, trevliga och 
välskötta. Det ska vara lätt att ta sig till kommunens allmänna ytor. 

Vägarna ska vara framkomliga, trafiksäkra och tillgängliga året om. Vägunderhåll med 
ny beläggning, hastighetsdämpande åtgärder och förstärkning av belysning vid bland 
annat övergångsställen minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter insatserna med 
tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder som kommunen behöver göra i 
samband med att befolkningen i kommunen ökar. Det ska vara smidigt att ta sig från en 
kommundel till en annan. 

Indikatorer 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 

Andel parkbänkar längs gång- och cykelvägar som är 
tillgänglighetsanpassade 40%   

Andel busshållplatser i kommunen som är 
tillgänglighetanpassade. 80%   

Antal befintliga/nya parkytor/naturområden som anpassas till 
möjlighet till umgänge och vila på kommunens allmänna platser 2   

Andel utförda åtgärder som finns i åtgärdsplan 2022 från 
trygghetsvandringar 100%   
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2022 
Tkr Kostnader 

2022 
Avskrivningar 
2022 

Internränta 
2022 

Intäkter 
2022 

Budget 
netto 
2022 

Budget 
netto 
2021 

Förändring 

Gator och vägar 16 700 24 474 5 585 1 437 45 322 37 503 7 819 

Vinterväghållning 6 430 0 0 0 6 430 6 430 0 

Parkeringsövervakning 1 215 52 16 1 900 -617 -629 12 

Parkverksamhet 8 452 1 445 396 100 10 193 9 936 257 

Bostadssociala bidrag 3 670 0 0 0 3 670 3 678 -8 

Upplåtelse av allmän 
platsmark 45 0 0 850 -805 -325 -480 

Skrotbilshantering 170 0 0 90 80 80 0 

Mätverksamhet 3 885 627 26 1 759 2 779 2 670 109 

GIS 4 995 50 3 0 5 048 5 157 -109 

Summa 45 562 26 648 6 026 6 136 72 100 64 500 7 600 

 

Affärsverksamheterna 

Tkr Kostnad 2022 Intäkt 2022 Netto 2022 Budget netto 2021 Förändring 

Avfall 32 450 32 450 0 0 0 

 

Tkr Kostnad 2022 Intäkt 2022 Netto 2022 Budget netto 2021 Förändring 

Vatten och avlopp 61 320 61 320 0 0 0 

4.2 Investeringsbudget 2022 
Investeringsprojekt 

Tkr 
År 

2022 
År 

2023 
År 

2024 
Avskrivnings-

tid antal år 
Avskrivning 

per år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Belysning 2 000 2 000 2 000 20 100 35 80 

Beläggning 6 000 6 500 6 500 15 400 105 0 

Brorenovering 5 000 1 000 0 40 125 88 0 

Bulleråtgärder 2 000 2 000 2 000 10 200 35 20 

Båtramp Björknäs 200 0 0 10 20 4 0 

Möblering i offentliga rummet 2 000 1 000 0 10 200 35 20 

Parkeringsåtgärder 800 1 000 1 000 40 20 14 0 

Rekreationsytor, lekytor och parker 5 000 2 000 3 000 30 167 88 80 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 15 350 17 500 15 800 15 716 269 150 

Trygghetsskapande åtgärder 3 000 3 000 3 000 15 200 52 60 

Mätinstrument 500 0 0 5 100 9 30 

Summa 41 850 36 000 33 300  2248 735 440 
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Fotnot: Drift och underhåll för båtramp i Björknäs kommer tas av Kultur- och fritidsnämnden. 

Kommentarer investeringsprojekt 

Investeringarna har en stark koppling till kommunens vision och utvecklingsstrategi. 
Många investeringar är också en följd av den demografiska utvecklingen som sker, 
vilket främst ger en ökad efterfrågan på investeringar av infrastruktur i kommunen samt 
skärpta krav på kvalitet och driftseffektivitet. Att investeringar kopplas till långsiktiga 
planer för såväl verksamheters behov som driftskostnader över år grundlägger robust 
styrning. 

De kommande investeringsbehoven är en följd av en ökad befolkningsmängd, större 
krav på bulleråtgärder, medborgarnas önskemål omförbättrad trygghet, utökad 
trafikmängd som bidrar till högre slitage på beläggning samt bidrar till att hela trafik- 
och tillgänglighetsprogrammet behöver genomföras. För att verksamheten ska kunna 
genomföra ovanstående investeringar krävs kompensation för de ökade 
kapitalkostnaderna som dessa medför. 

Beslutade åtgärdsplaner och projekt prioriterar investeringar under 2022: 

 Under 2021 genomförs 5-årsbesiktning av alla broar i kommunen. Nya åtgärder 
för konstruktionen prioriteras. 

 Åtgärdsplan för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet samt cykelstrategin 
2020–2025 prioriteras. 

 Åtgärdsplan för att skapa trygghet i kommunen (exempelvis med ny belysning, 
klottersanering och röjningar för att skapa fri sikt) prioriteras. 

 Åtgärdsplan för att säkerställa belysning längs behövliga sträckor på vägar och 
gång- och cykelvägar i kommunen, både vad gäller driftsäkerhet och 
personsäkert prioriteras. 

 Projekt Omdaning Bro (Delprojekt Trygg och snygg) prioriteras. 

Belysning 

Vintern 2020/2021 genomfördes en inventering av kommunens samtliga 
belysningspunkter, mätarcentraler och utlösningsvillkor. Denna inventering visade att 
det på många ställen i kommunen är för många belysningspunkter kopplade till en 
elcentral vilket medför att utlösningstiden (säkerhet vid avstängning av el tex om skada 
på stolpe uppstår) är för lång vilket kan vara livsfarligt. Detta måste åtgärdas. 2020 
åtgärdades samtliga i Brunna, 2021 kommer samtliga åtgärdas i Bro och 2022 planeras 
åtgärder för samtliga i Kungsängen. 

Beläggning 

Ett åtgärdsprogram har tagits fram under 2020-2021 där det framgår när och var ny 
beläggning behövs för att bevara vägkroppen och ha körbara ytor för att minska risken 
för olyckor.  

Brorenovering 

Under 2021 kommer kommunens samtliga broar att besiktigas. Därefter kommer det tas 
fram en åtgärdsplan. 

Bulleråtgärder 

En ökad trafikmängd på kommunens vägnät ställer krav på bulleråtgärder. Åtgärder som 
planeras 2022 är bullermätningar, byggnation av bullerplank samt andra åtgärder för att 
minska bullernivåer vid fastigheter som ligger över gällande riktvärden. 
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Båtramp Björknäs 

En båtramp ska anläggas vid Björknäs. 

Möblering i offentliga rummet 

Verksamheten driftar och underhåller 190 parkbänkar samt 265 papperskorgar. 
Livslängden för dessa börjar nå sitt slut och kvaliteten börjar bli så pass dålig att det inte 
längre går att laga/reparerar på ett hållbart sätt. För att minska driftkostnaden för detta 
behöver samtliga över tid bytas ut till nya med material som säkerställer att 
klottersanering och reparation blir så liten som möjligt. 

Parkeringsåtgärder 

Parkeringsautomater behöver uppgraderas och parkeringsåtgärder genomföras för att 
utöka antal p-platser i centrala Kungsängen. 

Rekreationsytor, lekytor och parker 

Ytor behöver utvecklas för att skapa trygghet men även för att främja friluftsliv och 
rekreation. Lekytor behöver bytas ut och ny lekutrustning behöver införskaffas. Även 
med koppling till barnkonventionen och kommunens övergripande mål behöver 
lekplatserna utvecklas med mer lärande lek. 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 

Kopplat till den växande befolkningen finns ett ökat behov av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, men även tillgänglighetsanpassningar samt framkomlighetsåtgärder. Behovet 
av nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden, samt hastighetsdämpande 
åtgärder är stort. Kommunen har fått beviljat statlig medfinansiering (upp till 50% av 
byggkostnaden) för några projekt som löper mellan 2021 och 2022. 

Trygghetsskapande åtgärder 

Verksamheten har genomfört många större satsningar för att öka tryggheten de senaste 
åren och fler åtgärder behöver genomföras. Åtgärder som planeras för 2022 är bland 
annat förbättrad belysning, nya platser för människor att mötas på, åtgärder som gör att 
fler människor väljer att vara ute samt röjningar och ny-/omplanteringar, allt för att 
skapa en tryggare utemiljö i kommunen. 

Nya mätinstrument 

Befintliga mätinstrument har skrivits av och serviceavtalen har gått ut. Utvecklingen av 
mättekniken går framåt och nya investeringar i moderna instrument behöver göras. Ny 
teknik kan till exempel bidra till snabbare inmätningar och utökade möjligheter till vad 
som kan mätas in. 

Affärsverksamheterna 

Avfall (Tkr) År 2022 År 2023 År 2024 
Avskrivnings-

tid antal år 
Avskrivning 

per år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Nya containrar KLC 255 255 255 10 26 5 2 

Summa 255 255 255  26 5 2 

Kommentarer investeringsprojekt 

Nya containrar kretsloppscentralerna 

De befintliga containrarna är slitna och medför en arbetsmiljörisk. I dagsläget öppnas 
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containrarna manuellt, vilket medför moment som innebär risk. Idag finns säkrare 
alternativ med motordrivna hydrauliska lock. Upphandling genomfördes under 
sommaren 2021 och inköp görs löpande under en 3-års period. 

Vatten och avlopp (Tkr) År 2022 År 2023 År 2024 
Avskrivnings-

tid antal år 
Avskrivning 

per år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

Diverse maskiner 500 500  10 50 9  

Pumpstationer 2 000 2 000 2 000 25 80 35  

Tillskottsvatten 45 000 29 000 15 000 70 643 788  

LPS-pumpar 2 000 1 500 1 000 25 80 35  

Dagvattenåtgärder 5 000 5 000 5 000 25 200 88  

Nya ledningar, renovering 
och serviser 16 000 10 000 12 000 70 229 280  

Utökat VA-
verksamhetsområde 30 000 20 000 20 000 70 429 525  

Upprustning av fordonspark 400 2 000  5 80 7  

Summa 100 900 70 000 55 000  1 791 1 767  

Fotnot: Kostnad för övriga driftskostnader är svårberäknat då VA-avdelningens investeringsposter är 
raminvesteringar där det är svårt att förutsäga när i tid och i vilken omfattning driftskostnader faller ut.  

Kommentarer investeringsprojekt 

Diverse maskiner 

Maskinparken uppdateras kontinuerligt. Med en utökad driftverksamhet har behovet 
ökat för inköp av utrustning. Det finns behov av läcksökningsutrustning, utrustning för 
filmning av ledningar, spolutrustning, eventuellt råttfällor, och viss anläggnings-
utrustning som fler vibrationspaddor och liknande så att fler arbeten kan pågå samtidigt. 

Pumpstationer 

Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och styrsystem men 
även pumpar. Ett antal pumpbyten är planerade under året samt installation av fiber till 
pumpstationerna för att skapa en stabilare uppkoppling till larmfunktioner med mera 

Tillskottsvatten 

Intensifierat arbete med tillskottsvatten. Under 2022 ska utredning uppströms 
Trädgårdsstadens pumpstation utföras för att hitta inläckage som under 2021 orsakade 
en större bräddning. 

LPS-pumpar 

Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden. Tjusta, Håbo-Tibble 
och Ådö skog är under genomförande. 

Dagvatten 

Kontinuerligt arbete med diverse dagvattenåtgärder. Omfattande dagvattenåtgärder 
krävs i Gröna Dalen. Allt ifrån Norra delen, Brunna, ner mot Tibbledammen behöver 
ses över. Ett antal projekt är planerade. 

Nya ledningar, renovering och serviser 

Genomförd områdesfilmning har visat på stora behov av renovering och nyläggning. 
Vissa delar av ledningsnätet, framförallt spillvattennätet är i mycket dåligt skick. 
Utredning och prioritering av åtgärder är genomförd i förnyelseplanen. Arbetet med att 
genomföra åtgärderna pågår, till stor del med egen personal och maskiner. Ett stort antal 
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mindre insatser är planerade under 2022, bland annat Snickarvägen. 

Utökat verksamhetsområde 

Utbyggnad och anslutning av omvandlingsområden, enligt VA-utbyggnadsplanen för 
landsbygden. På 10-15 års sikt beräknas kostnaden för dessa uppgå till minst 250 
miljoner. Utbyggnaden på Ådö pågår, Verkaviken och Sågbacken är klara och Ådö skog 
har påbörjats och kommer fortgå under första halvan av 2022. Även utbyggnad och 
anslutning av Tjusta och Håbo-Tibble pågår och avslutas under 2022. Närmast i tiden 
därefter ligger planering och projektering av nästa etapp av VA-utbyggnadsplanen med 
Eriksberg-Raskeboda, Ålsta-Aspvik-Ensta och Tibblehöjden-Kyrkbytorp. Planeringen 
för anslutning av Säbyholm är också långt framskriden. 

Upprustning av fordonspark 

Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett flertal befintliga driftsfordon är äldre och 
behöver ersättas. På sikt finns fördelar med att införskaffa en spol- och filmbuss med 
rökutrustning för arbetet med tillskottsvatten. En investerings- och utbytesplan för 
fordonen är framtagen i början av 2020. 

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 
Mät- och karttaxa 

Nämnden justerar årligen mät- och karttaxan enligt gällande PKV-index. Beslut om 
justerat index fattas av Tekniska nämnden inför kommande år. 

Avfallstaxa 

Eventuella förändringar i avfallstaxan under året handlar enbart om redaktionella 
ändringar och eventuellt utökade tjänster. 

VA-taxa 

En grundlig översyn av VA-taxan genomfördes 2020. Taxehöjningar de kommande fyra 
åren beslutades av Kommunfullmäktige i december 2020. Justeringen innebär årlig 
höjning av: 

 Brukningstaxan med 5% + index (KPI) 1 januari 2021, 2022, 2023 och 2024. 
Per den 1 januari 2022 blir höjningen 7%. 

 Anläggningstaxan med index (entreprenadindex) 1 januari 2021, 2022, 2023 och 
2024. Per den 1 januari 2022 blir höjningen 4%. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.jansson@upplands-bro.se 

2021-09-28 TN 21/0432  

Tekniska nämnden 
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Lokal trafikföreskrift om parkering reserverad 
för personbil på Västra Rydsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att reservera parkeringen på Västra Rydsvägen vid Kungsängen IP för 

personbil. 

2. att den lokala trafikföreskriften om parkering på Västra Rydsvägen 

antas. 

3. att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 november 2021. 

Sammanfattning 

Parkeringsplatserna vid Kungsängen IP som är drygt 200 till antal ska i första 

hand användas av besökare till idrottsplatsen. Under pandemin har platserna av 

förklarliga skäl varit ganska tomma vilket har medfört att flertalet lastbilar 

börjat parkera där. Enligt den nuvarande skyltningen är detta tillåtet, men är 

dock ej lämpligt.  

Nyttjandet av parkeringsplatserna kommer säkerligen att öka av besökare till 

idrottsplatsen varför Samhällsbyggnadskontoret föreslår att parkeringsytan 

reserveras för personbilar.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 28 september 

2021 

Ärendet 

Parkeringsplatserna vid Kungsängen IP som är drygt 200 till antal ska i första 

hand användas av besökare till idrottsplatsen. Under pandemin har platserna av 

förklarliga skäl varit ganska tomma vilket har medfört att flertalet lastbilar 

börjat parkera där. Enligt den nuvarande skyltningen är detta tillåtet, men är 

dock ej lämpligt. Nyttjandet av parkeringsplatserna kommer säkerligen att öka 

av besökare till idrottsplatsen varför Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 

parkeringsytan reserveras för personbilar.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   TN 21/0432 

 
 

Barnperspektiv 

Det rör sig många barn i området kring idrottsplatsen varför det är viktigt att 

den tunga trafiken begränsas.  

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

   

 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift om parkering på Västra Rydsvägen. 

Beslut sänds till 

 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
på Västra Rydsvägen.

Beslutade den 25 oktober 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 §   På Västra Rydsvägen inom de område som markerats på kartbild får 
endast personbil parkeras.

Denna författning träder i kraft den 5 november 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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Lokal trafikföreskrift om parkering reserverad 
för personbil på Bygdegårdsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att reservera parkeringsplatserna på Korsängen 1:28 vid 

Bygdegårdsvägen för personbil. 

2. att den lokala trafikföreskriften om parkering på Bygdegårdsvägen 

antas. 

3. att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 november 2021. 

Sammanfattning 

Fastigheten Korsängen 1:28 vid korsningen Bygdegårdsvägen/Enköpingsvägen 

har genom tillfälligt marklov upplåtits för parkering. Tanken med parkeringen 

är att den i första hand ska täcka behovet av infartsparkering.  

Parkeringsplatserna under pandemin har frekvent nyttjats av både lastbilar och 

bussar då färre bilister har infartsparkerat. Uppställning av tunga fordon är inte 

lämplig i ett bostadsområde eller i omedelbar närhet till bostäder av miljöskäl 

utan det bör ske inom industriområde eller dylikt.  

Med anledning av detta föreslår Samhällsbyggnadskontoret att 

parkeringsplatserna ska reserveras för personbil. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 28 september 

2021. 

Ärendet 

Fastigheten Korsängen 1:28 vid korsningen Bygdegårdsvägen/Enköpingsvägen 

har genom tillfälligt marklov upplåtits för parkering. Tanken med parkeringen 

är att den i första hand ska täcka behovet av infartsparkering.  

Parkeringsplatserna under pandemin har frekvent nyttjats av både lastbilar och 

bussar då färre bilister har infartsparkerat. Uppställning av tunga fordon är inte 

lämplig i ett bostadsområde eller i omedelbar närhet till bostäder av miljöskäl 

utan det bör ske inom industriområde eller dylikt.  
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Med anledning av detta föreslår Samhällsbyggnadskontoret att 

parkeringsplatserna ska reserveras för personbil. 

Barnperspektiv 

Barn ska inte utsättas för avgaser och buller som den tunga trafiken medför.    

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Avdelningschef 

    

 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift om parkering på Bygdegårdsvägen. 

Beslut sänds till 

 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
på Bygdegårdsvägen.

Beslutade den 25 oktober 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 §   På Bygdegårdsvägen inom de område som markerats på kartbild får 
endast personbil parkeras.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska 
nämnden 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna samhällsbyggnadskontorets lokalinventeringsrapport och att 
översända den till Kommunstyrelsen för fortsatt behandling 

Sammanfattning 
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv 
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt 
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens 
verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är 
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 
som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 
som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2021 

 Anvisningar för lokalförsörjningsplan 2023 den 22 juni 2021 
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Ärendet 
Verksamheternas kapacitet och lokalbehov 

Befintliga lokalresurser (kapacitet) 

Tekniska nämnden och samhällsbyggnadskontoret har merparten av sin 
kontorsverksamhet förlagd i Furuhällshuset (kommunhuset) eller i den 
angränsande lokalen på Kyrkvägen 2 i Kungsängen.  

Utöver detta finns Ulleviförrådet i Bro och även mindre lokaler vid 
kommunens kretsloppscentraler i Brunna och Skällsta. 

Ulleviförrådet  

Ulleviförrådet innehåller driftlokaler som delas mellan driftenheten för gata 
och park och personal från vatten och avlopp. Lokalen innehåller 
kontorsarbetsplatser, hygienutrymmen, omklädningsrum, lager, verkstad, 
materialupplag och garage. Ulleviförrådet togs i bruk 2012. 

Lokalen upplevs idag som trång där det mest aktuella problemet är ytan för 
upplag. För att effektivisera och göra kostnadsbesparingar behövs en större yta 
för att ha upplag samt maskiner på. De befintliga omklädningsplatserna 
upplevs som för små och det råder brist på skåp. Rengöring stövlar – groventré 
fungerar bra. I nuläget finns det för få kontorsplatser på Ulleviförrådet. 
Tillkommande platser skapas i befintlig lokal. Tillgång till mötesrum saknas 
idag för personalen på Ulleviförrådet.  

Kretsloppscentraler 

Kretsloppscentralerna är idag arbetsmiljömässigt problematiska med 
begränsade personalutrymmen.  

Idag är möjligheten för medborgarna att återvinna sitt avfall besvärlig eftersom 
nuvarande kretsloppscentraler är underdimensionerade och möjligheten till 
effektiv logistik begränsas på grund av centralernas läge och storlek. 

Nyttjandegrad 

Våra lokaler nyttjas dagligen. 

Lokalbehov 

Ny Kretsloppscentral  

Planering och stöd finns i fördjupade översiktsplanen för placering av en ny 
kretsloppscentral i närhet av avfarten från E18 vid Kockbacka. Den nya 
placeringen möjliggör bra tillgång för medborgarna från hela kommunen. Det 
bör dock utredas huruvida en placering av anläggningen på andra, norra sidan 
E18 vid Kockbacka kan vara ett bättre alternativ samt om det eventuellt kan 
finnas andra ytor som är mer lämpade. Den nya kretsloppscentralen ska 
möjliggöra tidseffektiv källsortering för medborgarna. I närhet till den nya 
kretsloppscentralen placeras även förvaringsyta och lokaler för Gata/park/trafik 
och VA-avdelningen. 
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Ett gemensamt driftkontor/område skapar större möjligheter att samla 
personalen för möten. Samnyttjande av resurser i form av lunchrum skapar ett 
effektivare utnyttjande av lokaler och ökad gemenskap bland personalen. 
Samnyttjande av arbetsmaskiner blir därigenom möjligt vilket minskar 
kostnader av inventarier. Ett gemensamt område ger bättre förutsättning för att 
skapa ett gemensamt skalskydd med bevakning mot inbrott. Om det är fler 
personal som rör sig i området ökar även säkerheten för personalen som jobbar 
där. 

Eventuell samlokalisering av VA-, Gata/park/trafik- och Avfallsavdelningen 
utreds under 2021/2022. 

Kontakt med övriga organisationen är viktig. För att nå en effektiv arbetsplats 
med bra kommunikationer med övriga organisationen bör kontorsplatser finnas 
vid den gemensamma kretsloppscentralen samt i kommunhuset. För 
kontorsplatserna är det viktigt med en balans mellan flexibla platser och 
bestämda platser baserat på de arbetsuppgifter som finns. Platserna ska alltså 
vara aktivitetsbaserade. I dagsläget är antalet kontorsplatser totalt cirka 35.  

NIS-direktivet som berör i huvudsak VA-avdelningen möts med genomtänkta 
och säkra rutiner. Skymda kontorsplatser behövs. Inlåsning av arbetsmaterial 
möjliggörs i kassaskåp eller motsvarande.  

Barnperspektiv 

En säker och attraktiv arbetsplats bidrar till en tryggare familjeförsörjning. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 VA-chef 

 
 

Bilagor 

1. Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
 Frank Renebo, Fastighetschef 
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2 Anvisningar för 
Lokalförsörjningsplan 2023 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023 - 2030 ska 
nu påbörjas. Processen med att ta fram lokalförsörjningsplanen sträcker sig 
över perioden maj 2021 till juni 2022. Lokalförsörjningsplanen beslutas i 
samband med budgetbeslutet för 2023. 

I arbetet ska alla kontor som använder eller har behov av lokaler delta. 

Översiktligt beskrivet ser processen ut så här: 

 

 

3 Process lokalförsörjning 2023 

 

Med dessa anvisningar som bas och input ska respektive nämnd ta fram och i 
oktober sammanträdet besluta en Inventeringsrapport som beskriver 
nämndens kommande behov av lokaler.  
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Inventer ingsrappo rte r na sammanstä lls därefter till en samlad
Lokalbe hovs rapport. Efter beslut i KS första december 2021 går förslaget till
sammanstä l ld Lokalförsörj nin gsrappo rt ut på remiss till respektive nämnd. I
remissha nte r inge n ingår att nämnden gör ett förslag till prioritering av de
förslag som presenterats i rapporten. Remiss var beslutas i februari 2022
sammanträde na. Sammanstä l lni nge n efter prioriter ings förs la g bearbetas
därefter inom budgetprocessen och Lokalförs örjni ngs pla ne n fastslås av
KS/KF i samband med budgetbeslute t för 2023.

4 T idplan

5 Organisation
Underlag för arbetet distribueras som dessa anvisninga r i juni 2021. Respektive
kontorschef har därefter ansvar för att Inventer ings rapport e n som tydliggör
lokalbehove t arbetas fram och tas upp till beslut på respektive nämnd i oktober
2021. Fastighetsc he fe n koordinerar och stödjer i arbetet.

Lokalförsörjningsplan 2023
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6 Omvärldsanalys 
Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden, 
som kommunen ofta inte har möjlighet att påverka. Några faktorer i omvärlden 
som kan ha en påverkan på behovet av lokaler för kommunal service redovisas 
därför i detta kapitel. 

6.1 Ljusare tider i sommar (Konjunkturinstitutet, 2021-03-31) 

En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att 
konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta 
skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten 
blir dämpad det första kvartalet i år. 

Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att 
produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje 
kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, 
ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt. 

Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och arbetslösheten ligger 
fortfarande väl över 8 procent vid slutet av året. 

Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna 
fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det 
fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga 
medel 

 

6.2 ”Lägre befolkningsökning kommer påverka 
bostadsmarknaden”  

Maria Pleiborn, WSP, Advisory, 10 dec 2020. 

Dödlighet i covid-19 kommer inte påverka befolkningsförändringarna 
nämnvärt, men minskad invandring lär leda till att byggprognoserna får 
nerjusteras. 

Men det som tydligare påverkat vår befolkningsutveckling i år är en 
kraftigt minskad migration. Sveriges folkökning har nästan halverats under de 
tre första kvartalen 2020 och är 44 procent lägre än under 2019. Som de flesta 
minns var 2016 ett rekordår med en folkökning på över 103 000 personer och 
ett invandringsöverskott på över 144 000 personer. I år är 
invandringsöverskottet hittills bara 27 000 personer. 

Migrationen har hindrats till följd av restriktioner och andra resehinder runt om 
i världen. De rörlighetsmätningar som görs visar att all typ av trafik och 
rörlighet har minskat – förutom paketförsändelser och digital trafik. Antalet 
asylansökningar i Sverige har också närapå halverats (de ingår inte i 
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folkmängden ännu) och det kommer att påverka befolkningsutvecklingen under 
lång tid. 

SCB:s prognos från i våras för folkökningen under 2020 ligger på 88 000 
personer – det kommer vi inte att nå upp till eftersom vi hittills bara är uppe i 
knappt 46 000 nya invånare. SCB har varit tvungna att revidera ner sin prognos 
för invandringen varje år efter 2016 och det lär dom få göra nu igen. 

Det kan ju vara så att viss migration förskjuts till post corona och att vi då får 
en kraftigare invandring, men det gäller ju även utvandringen från Sverige. 

Utvecklingen i Stockholmsregionen är tydligast, ner med hela 54 procent. Och 
i Stockholms stad har tillväxten minskat med hela 74 procent jämfört med 2019 
och 70 procent jämfört med genomsnittet under 2000-talet. Under flera år har 
staden förlorat invånare till följd av inrikes flyttningar, men tjänat in det på 
invandringen. Men i år är det totala flyttnettot negativt med hittills över 2 100 
personer. 

Det här kommer naturligtvis att påverka bostadsmarknaden och 
bostadsbehovet framöver. Boverket gör sina beräkningar som i år ska släppas i 
december. SBAB skriver i sin senaste Bomarknadsnytt att ”Fram till 2025 

förväntas antalet hushåll öka med mellan 40 000 och 50 000 per år” och man 
är därför bekymrad över att byggtakten minskar. Jag undrar vem det är som 
förväntar sig det? Tillväxten kommer att bli betydligt lägre och har varit på väg 
ner under flera år.   

6.3 Boverket 

Hög byggtakt för hyresrätter på oväntat stark bostadsmarknad 

Boverket 17 december 2020 
Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. 
Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket 
gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder 
påbörjas i år, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, och 52 500 bostäder 
påbörjas år 2021. Vi utgår från att bostadsmarknaden rider ut även denna våg 
av globala nedstängningar, även om det är osäkert i vilken utsträckning 
efterfrågan kan hållas uppe vid en inbromsning av samhällsekonomin som 
möjligen kan bli längre än i våras. 

Bostadsbyggandet förväntas öka under 2021 och 2022 
Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 
procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år 
2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i 
Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna 
och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. En minskning 
förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner. År 2022 
förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre 
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högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med 
fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022. 

 

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under 
de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet 
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan 
antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit 
stabilt totalt sett. 

6.4 Det består – det återgår 

Mattias Goldman – Hållbarhetschef på Sweco, Fastighetstidningen 23 februari 2021 

Vilka förändringar under pandemin återgår till det gamla när den 
äntligen är över och vilka blir det nya normala? Mattias Goldmann ger tre 
nycklar för en bättre prognos – och en falsk. 

Så grumlig den är nu, kristallkulan för fastighetsmarknadens framtid! Så 
mycket beror på faktorer i andra delar av samhället; hur snabbt vi blir 
vaccinerade och hur effektivt skyddet är, hur stark den ekonomiska 
återhämtningen blir och vad som prioriteras från statsmakternas sida. Men en 
viktig del handlar om hur vi kommer att bete oss i framtiden, som individer och 
som samhälle. Här går det att urskilja vad nytt som troligen består och vad som 
återgår till det gamla. I stigande ordning ser jag tre faktorer som avgörande: 

3: Egen vinning. Många är fast rotade i vanemönster som etablerades långt 
före pandemin, och det krävdes en tragisk pandemi för att vi skulle ändra 
beteende. Hur sannolikt det är att de nya vanorna sätter sig, beror rimligen 
mycket på om vi ser positivt på förändringarna. Ur fastighetsperspektiv är det 
spännande och viktigt att följa hur uppskattat det omfattande distansarbetet 
varit. 



90 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden - TN 21/0426-1 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   9 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 9 av 60 
 

Undersökningar pekar på att vi vill tillbaka till kontoren, seminarierna och 
fikapauserna – men också att vi uppskattar hur det blir lättare att få ihop 
livspusslet när vi inte arbetspendlar varje dag. Om många föredrar att jobba på 
distans någon dag i veckan, och kan visa att arbetsgivaren inte förlorar på det, 
har vi hittat en nyckel till en förändring av stor betydelse för morgondagens 
fastighetsmarknad. 

2: Samhällsnytta. Riksdag, regering och deras motsvarigheter i många andra 
länder slår fast att återstarten efter pandemin är ett tillfälle att skapa ett bättre 
samhälle, ”Build Back Better” med både president Joe Bidens och 
premiärminister Boris Johnsons ord. Särskilt fokus är på klimat och hållbarhet, 
kopplat till att Parisavtalet nu kräver ”enhanced action” från alla länder som 
står bakom avtalet, och att FN:s globala mål Sustainable Development Goals 
ska vara uppnådda år 2030. 

Samma år ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Några av den 
senaste tidens förändringar gynnar denna omställning till ökad hållbarhet; 
minskat resande gör det lättare att nå klimatmålen och minskade utsläpp gör 
det lättare att klara de hälsorelaterade målen. Räkna med att förändringar som 
bidrar till att uppfylla svåruppnådda samhälleliga mål kommer att understödjas 
och därmed bli bestående. 

1: Inlåsningseffekter. Har man väl gjort en satsning för framtiden, blir den 
oftast bestående. Under pandemin har många skaffat ett större boende, kanske 
flyttat från en lägenhet i stadskärnan till en villa med trädgård längre från city. 
Sommarstugor är hett eftertraktade, med kraftigt stigande priser.  Allt fler 
skaffar hund, med så hög efterfrågan att kennlarna inte kan svara upp mot den. 
Den kanske viktigaste nyckeln för att förstå vad som blir bestående är alltså att 
identifiera om det förändrade beteendet för med sig en ”inlåsningseffekt” eller 

inte. 

Inte självklar: Tidsfaktorn tror jag inte lika mycket på. Att förändringar blir 
mer bestående ju längre de varar är förstås sant – i alla fall om vi inte ens 
minns hur det var innan. Men när det handlar om något eller några år, kan vi 
istället se ett uppdämt behov; jag räknar med att de som har stuga i Spanien 
eller på Österlen kommer att åka dit i högre utsträckning än förut och ser 
betydligt mer fram emot fester och middagar nu än förut. I så fall kan en 
nedlagd Restaurang eller ett igenbommat gym snart öppnas igen. Det kan bli 
med nya ägare och annan inriktning; kanske ledsamt för stamgästen, men inte 
lika noga för fastighetssektorn. 

Nu har ni mina nycklar för att framgångsrikt förutspå förändringarna. Men 
ännu viktigare är att ”efter pandemin” snart inträffar. Håll ut, håll i, håll 
avstånd, så är vi där tillsammans förr än vi vågar hoppas. 
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6.5 Inlåsningseffekter på bostadsmarknaden  

En bidragande faktor till en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden brukar 
förklaras med olika inlåsningseffekter. Det handlar till exempel om att 
människor väljer att inte flytta på grund av beskattning på kapitalvinsten. Vid 
ett scenario där inlåsningseffekterna minskar eller försvinner, skulle det kunna 
möjliggöra en större inflyttning i befintliga bostadsområden.  

 

6.6 Så kan ditt kontor förändras efter corona  

SvD 20221-03-01, Sophie Stigfur 

Ödelagda kontor ekar tomma världen över. Pandemin har förändrat hur 
vi jobbar – möjligen för gott, enligt vissa. Men hur ska framtidens kontor 
se ut, om de finns kvar? Här är de hetaste teorierna just nu. 

Kontor 2.0 – ”Hands off” 
Flera är övertygade om att kontorsarbetet kommer att bestå. Dock i ny, 
smittsäker tappning. 

Fastighetsbolaget Cushman & Wakefield har byggt om sitt kontor i Amsterdam 
för att visa på hur postpandemins kontor kan se ut. Här uppmanas de anställda 
bland annat att alltid röra sig motsols på gemensamma ytor för att säkra social 
distansering, rapporterar Forbes. 

– Det kommer att komma ytterligare en pandemi eller bara en vanlig 
influensasäsong. Vi behöver designa för den verkligheten, säger Eve Edelstein, 
grundare av det forskningsinriktande designbolaget Clinicians for Design 
till National Public Radio, USA. 

Automatisering av allt från dörröppning till belysning kan bli utbrett, för att 
anställda ska behöva beröra så få ytor, som knappar och handtag, som möjligt. 
”Hands-off” kallar Reena Agarwal, vd för Center for Active Design, 

utvecklingen. Hon tror att framtida kontorsbyggnader får dörrlösa ingångar till 
exempelvis toaletter, av den typ man ser på flygplatser och idrottsarenor. 

Nya sätt att filtrera luften på kontoret, utökad städning, begränsningar för antal 
personer som får vistas i hissen – eller vid kaffemaskinen – kan alla bli 
bestående förändringar, enligt flera experter som NPR pratat med. 

Jobba hemma – på jobbet 
Undersökningar i flera länder, såväl i Sverige som i USA, pekar mot att många 
vill fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Vissa spår det öppna 
kontorslandskapets död, till förmån för mindre enskilda kontor. Något som den 
kinesiska affärsmannen Xu Weiping hittat en lite annorlunda lösning på. Han 
är nu i färd med att bygga om 20 kontorsbyggnader i östra London, 
rapporterar The Guardian. 
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De ska bestå av totalt 2 000 ”kuber” – där varje anställd får sitt eget 
självförsörjande mini-hem, på 3 gånger 3 kvadratmeter. Om kuberna, som 
förutom skrivbord även har kylskåp, mikrovågsugn och nedfällbar säng, visar 
sig populära – planerar Weiping att utöka projektet. 

– Vi riktar oss till folk som känner ett motstånd till att återgå till sin normala 
kontorsmiljö. Alla vill ha individuellt utrymme. Det här kombinerar det med 
fördelarna att jobba hemifrån, och kommer att höja arbetsglädjen, säger 
Weiping till tidningen och fortsätter: 

– Jag tror det är den första satsningen av sitt slag inte bara i Storbritannien, 
utan i hela världen. 

Mellanvägen – hybrider 
Många spår att hybridkontor kommer att bli det nya, något som företaget 
Google bland annat gått ut med att man ser över. Arbetsmodellen skulle 
innebära större flexibilitet, en mix av arbete hemifrån och på kontoret. 

En möjlig utveckling tros vara att blir arbetsplatsen snarare blir en mötesplats 
som stärker teamkänslan bland kollegorna, med ökad fokus på social samvaro 
och events, medan själva jobbandet i sig sker där arbetstagaren vill att det ska 
ske. 

– Vi använder de dagar som de anställda jobbar hemifrån till uppgifter som 
kräver koncentration. Något som skulle ta flera timmar att genomföra på 
kontoret kan vara slutfört inom en timme om personen jobbar hemma, säger 
Baruch Silverman, vars finansbolag The Smart Investor gick över till 
hybridmodellen i juni 2020, till BBC. 

Anti-kontor 
Pandemin har gjort människor mer allmänt medvetna om hälsa och välmående. 
Framöver lär det ställas större krav på att det avspeglas även på arbetsplatserna, 
enligt Work Design Magazine – som beskriver ett stundande paradigmskifte 
för kontorsarbete och förutspår framväxten av så kallade ”anti-kontor”. 

En ny mer generell holistisk inställning kan sippra in även på arbetsplatserna. 
Naturmaterial och hållbarhet blir allt viktigare, och inslag som yogastudios, 
möjlighet till barnpassning och terapi på kontoret kan bli ett vanligare inslag 
enligt tidningen. 

Virtuella vägen 
Flera mötesappar är under framväxt, och en av dem går steget längre: med 
målet att användarna skapar egna virtuella kontor. Det rör sig om Topia, som 
satte sitt namn på kartan efter att festivalen Burning Man, som brukar hållas i 
Nevadas öken varje år, ställdes in 2020 på grund av pandemin. 

I appen uppmanades Burning Man-fansen, som annars brukar skapa 
spektakulära campingplatser under festivalens gång, att bygga sina verk 
virtuellt i stället – med illustrationer av allt från plywood till brons. Folk kunde 
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mingla och besöka varandras byggen genom att gå in i just deras chattrum, 
ungefär på samma sätt som om de hade slagit sig ned utanför deras tält. 

Topia säger sig nu vilja utmana Zoom som kommunikationsplats även för 
vanliga kontorsarbetare, som en av flera start-ups som slåss på marknaden om 
virtuella kontor, rapporterar Quartz. 

6.7 Hybridarbetande 

 

”9 out of 10 organizations are switching to hybrid working, according to a 
McKinsey survey” 

The future will be more hybrid. Prior to the COVID-19 crisis, the majority of 
organizations required employees to spend most of their time on-site. But as 
the pandemic eases, executives say that the hybrid model—in which employees 
work both remotely and in the office—will become far more common. The 
majority of executives expect that (for all roles that aren’t essential to perform 

on-site) employees will be on-site between 21 and 80 percent of the time, or 
one to four days per week.” 
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6.8 Hushållens storlek  

Nordeas rapport ”Sverige: myten om bostadsbristen” (2017)  

I Sverige är hushållen mindre än vad de är i EU, 1,8 jämfört med 2,3 
personer/hushåll. I rapporten görs antagandet att ”det kan inte uteslutas att de 

invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver kommer att ha 
acceptans, eller till och med preferenser, för något större hushåll”. Förutom att 

det är av betydelse för efterfrågan på bostadsmarknaden kan det få till följd att 
det kan bli en koncentration av befolkningsökning till befintligt bostadsbestånd 
i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens volymer.  

6.9 Allt fler 80+ i befolkningen 

Boverket 12 februari 2020 

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 
år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och 
omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och 
efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka 
på många håll. 

Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i 
befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Andelen 
varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 
procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har 
haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder. 

Från och med år 2020 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt 
SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 
år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning 
med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år 
gamla.  

Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 
2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över 
65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år. 

För få tillgängliga bostäder 

Vi håller oss friska allt högre upp i åldrarna men de flesta får efter hand 
försämrad syn och hörsel och även nedsatt rörlighet. Det är framförallt i 
åldrarna över 85 år som det blir vanligare att nedsatt funktionsförmåga och 
ökat behov av vård och omsorg ställer särskilda krav på bostaden. Lokalt 
saknas det ofta bostäder och boendemiljöer som är väl anpassade till den äldre 
människans behov. Stora delar av det ordinarie bostadsbeståndet har bristande 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Så till exempel saknas hiss i 
uppskattningsvis hälften av flerbostadshusen och där det finns hiss når man 
ofta inte hissen utan att passera trappsteg. I småhusen är det vanligt med en 
trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum på övre våningen. 



90 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden - TN 21/0426-1 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   14 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 14 av 60 
 

Många äldre har en bostad som det blir svårt att bo kvar i om rörligheten 
försämras. 

Flyttfrekvensen bland äldre är ändå generellt sett låg, vilket delvis speglar äldre 
personers preferenser. Många äldre vill helt enkelt helst bo kvar i sin 
nuvarande bostad, så länge det är möjligt. Men de som på äldre dar faktiskt 
skulle vilja flytta till en mer bekväm och lättskött bostad möter på många håll 
ett klent utbud av möjliga alternativ. För att lämna en bostad man kanske bott i 
flera tiotals år, måste det erbjudas ett alternativ som inte bara är fysiskt 
tillgängligt utan också tilltalande i övrigt och dessutom ekonomiskt rimligt 

Andelen äldre som bor i särskilt boende minskar 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor som behöver 
särskilt stöd, så kallat särskilt boende. Sådana bostäder fördelas efter 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. 

Men de allra flesta äldre personer bor kvar där de bott sedan länge eller byter 
till en annan bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet. Den eventuella flytten 
till särskilt boende sker allt högre upp i åldrarna. I gruppen 65-79 år är det 
mindre än 2 procent som bor i särskilt boende. Av dem som har passerat 80 är 
det 13 procent av männen och cirka 20 procent av kvinnorna som bor i särskilt 
boende (2018, enligt SCB). 

Antalet bostäder i särskilt boende för äldre har successivt minskat under en 
lång tid. Efterfrågan och behovet av sådana boendeformer har minskat, som en 
följd av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre. Men det 
handlar också om en medveten politik från samhällets sida att styra mot 
kvarboende genom möjligheter till bostadsanpassning, hemtjänst och 
hemsjukvård. Ändå är det bara runt 5 procent i åldersgruppen 65-79 år som har 
hemtjänst. I åldersgruppen över 80 är det 27 procent av männen och 35 procent 
av kvinnorna som har hemtjänst (2018, enligt SCB). De allra flesta äldre 
personer klarar sig alltså själva - eller med hjälp av anhöriga - i en bostad inom 
det ordinarie bostadsbeståndet. 

Ställer krav på bostadsförsörjningsplaneringen 

För att kunna möta bostadsefterfrågan från en åldrande befolkning behöver 
man från kommunens sida ha ett gott grepp om hur det nuvarande 
bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen och hur de äldre invånarna 
bor idag. En annan fråga är hur man ska möta efterfrågan från dem som ska 
jobba inom vården och äldreomsorgen. Se Boverkets webbhandbok om 
bostadsförsörjning, via länk under "Relaterad information". 

"Trygghetsbostäder" kan avse olika saker 

Begreppet trygghetsbostäder används vanligen om boendeformer som riktar sig 
till äldre som känner oro och otrygghet i sitt nuvarande boende och som önskar 
större möjligheter till gemenskap med andra äldre i sitt boende.  
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Men det finns ingen entydig definition av trygghetsbostäder utan det kan 
se ganska olika ut. De trygghetsbostäder som byggdes med statligt 
investeringsstöd under 2010-2014 ska enligt villkoren för stödet rikta sig till 
personer över 70 år, ha gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby 
och rekreation samt ha personal som dagligen, på bestämda tider kan stödja de 
boende. Det får inte krävas något biståndsbeslut utan bostäderna ska fördelas 
efter kötid. 

Sedan 2016 finns ett motsvarande stöd till "hyresbostäder för äldre", med 
utrymmen för gemenskap. Åldersgränsen är nu 65 år och kravet på personal 
har modifierats, på så sätt att tillgång till personal kan ersättas med tillgång till 
andra gemensamma tjänster. I den nya stödförordningen används inte 
längre begreppet ”trygghetsbostäder”. Det hindrar inte att den beteckningen 
används om bostäder som tillkommer genom stödet.  

Vård och omsorg ingår inte i trygghetsbostäder eller andra hyresbostäder för 
äldre utan den som behöver det får ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på 
samma villkor som andra. 

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 

Genom en ändring i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen den 2 april 2019 finns det 
numera en ny form av särskilt boende – biståndsbedömt trygghetsboende för 
äldre. Denna boendeform riktar sig till äldre personer som inte behöver vård 
och omsorg dygnet runt men som känner sig otrygga i sitt nuvarande boende. 
Syftet är att bryta oönskad social isolering och öka tryggheten, genom bland 
annat gemensamma måltider och aktiviteter. Till skillnad från 
trygghetsbostäder enligt den tidigare stödförordningen, är det här fråga om ett 
särskilt boende, där det krävs ett biståndsbeslut från kommunen. 

Seniorbostäder 

Seniorbostäder eller seniorboende används ofta som ett samlande begrepp för 
bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år. Det 
finns en rad olika koncept, som marknadsförs under varierande beteckningar av 
kommersiella aktörer. Vissa riktar sig till äldre med särskilda intressen, och 
erbjuder det man ibland kallar livsstilsboende. Bostäderna hyrs ut eller säljs på 
den ordinarie bostadsmarknaden och det krävs inte något biståndsbeslut från 
kommunen. Den som bor i ett seniorboende får vid behov ansöka om hemtjänst 
eller hemsjukvård på samma villkor som äldre personer som bor i en helt 
vanlig bostad. 

 

6.10 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 

”Effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler är en viktig 
pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla 
verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, 
anpassas och användas mer.”  
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Företrädarna för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi -
ReCE” rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan 
främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att: 

 Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter. 
 Modernisera hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar. 
 Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar 

till flexibilitet. 
ReCE projektet föreslår att kommunerna ska: 

 Erbjuda en öppen digital infrastruktur, med kommunala plattformar 
som synliggör underutnyttjade lokaler och funktioner, matchar behov 
och stödjer replikerbarhet och skalbarhet. 

 Ställa krav på delning i upphandlingar och markanvisningar 

 Skapa detaljplaner som uppmuntrar till flexibilitet för att byggnader ska 
kunna användas på flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar med 
delning och exploateringsavtal som styr mot cirkularitet.  

 Ta en proaktiv roll i skapandet av nätverk av aktörer för ökad delning i 
kommunen, exempelvis via kooperativ eller utvecklingsbolag.  

 Skapa mobilitetshubbar där flera mindre aktörer inom mobilitet får 
möjlighet att delta, till exempel genom omvandling av parkeringshus. 
Hubbarna kan byggas ut med lokaldelningsmöjligheter. 

Kommunerna har en viktig roll att spela mellan de invånardrivna och de 
vinstdrivna delningsinitiativen, bland annat genom att ge tillgång till yta men 
också genom att tillhandahålla digital och fysisk infrastruktur som möjliggör 
delning och tar tillvara på de ekologiska, sociala och ekonomiska vinsterna 
med delning av yta.  

Runt om i landet delar kommuner ytor med sina invånare och ideella 
organisationer, både av sådant som under lång tid delats, som samlingslokaler, 
idrottshallar och kulturhus, men även av nyare typer av ytor såsom kök, 
odlingsytor, utrymmen för mobilitetslösningar och användning av det 
offentliga rummet på fler sätt.  

Kommunernas verksamhet handlar i grunden om att ta hand om de 
gemensamma resurserna. De har stora möjligheter att stödja delandet av 
lokaler, både inom kommunens verksamheter (genom att till exempel dela på 
yta och inredning) och genom att dela med sig av yta till andra verksamheter. 
Det finns ett stort intresse hos många kommuner men också en osäkerhet kring 
vad som är tillåtet. Styrmedel och stödsystem behöver förtydligas eller 
reformeras för att göra insatserna framgångsrika och varaktiga. En vägledning 
för svenska kommuner om delningsekonomi från Avfall Sverige och IVL 
Svenska Miljöinstitutet har tittat på vilken roll kommunen kan ta i att leda, 
underlätta för eller vara samverkansarena för delningsinitiativ. Kartläggningen 
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visar att det pågår många mindre initiativ kring delad yta, men att det saknas ett 
samlat ansvar och strategi från kommunernas sida. 

Det finns en mängd former av pågående initiativ inom delning av yta inom 
kommuner, näringsliv och civilsamhälle, exempelvis kommunala lokaler –  

 Nomad Inn var en tidigare lösning i Göteborg för att tillgängliggöra 
kommunal yta.  

 Boffice är en liknande satsning i Solna som erbjuder tillfällig plats på 
olika ytor.  

 I ett flertal kommuner såsom till exempel Göteborg, Stockholm och 
Malmö har skolor öppnats upp för föreningar och invånare utanför 
skoltid.  

 I Järfälla kommun har föreningar fri nyttjanderätt till 
bibliotekslokalerna.  

 I Upplands Väsby har en skola fått en mängd funktioner som skola, 
fritids, rum för stadsledningen och vänthall. 

 Helsingfors och fem andra finska städer har ett öppet bokningssystem, 
Varaamo, satts upp för att privata aktörer ska kunna låna/hyra lokaler.  

 På stadsbiblioteken i Helsingfors kan man låna rum och saker.  
 I Finland har överlag kommunerna krav på sig att lokaler ska 

samutnyttjas. Kvartersvärdar anlitas för att underlätta matchningen i 
nya stadsdelar.  

 Amsterdams kommun tillgängliggör alla sina lokaler för medarbetare i 
olika förvaltningar, som därmed minskar sitt pendlande.  

 I Nederländerna finns en lång tradition av brukaravtal, där invånarna får 
sköta och underhålla utomhusytor såsom parker och stadsodling. 

6.11 Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering 
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, 
återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. 
institutionell kapacitet, och ny teknik.  

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera 
nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive 
utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar 
stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av 
infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med 
funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. 

6.12 Digitalisering 

De stora teknikskiftena som pågår nu skapar förutsättningar för mer flexibla 
arbetsplatser, gör att behovet av butiksytor minskar och erbjuder tekniska 
lösningar för att dela ytor och funktioner. Allt fler produkter blir tjänster. 
Digitalisering i planerings och projekteringsprocessen kan mäta effekterna och 
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underlätta för delning och framtidens anpassningar. Den snabba utvecklingen 
av teknikområden kommer att kräva en adaptiv reglering i nytt samspel mellan 
institutionell och teknisk utveckling. (ReCE projektrapport: Resurseffektiva 
lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm). 
  



90 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden - TN 21/0426-1 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   19 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 19 av 60 
 

7 Befolkningsprognos 
Nyhet i lokalförsörjning 2023 är att prognosområdena för Bro nu är uppdelade 
i två, dvs totalt är Upplands-Bro uppdelat i fem prognosområden istället för 
fyra som tidigare år.  

Befolkningsprognosen 2021 visar på en betydligt starkare tillväxt än 
föregående prognos. I denna prognos passerar vi 40 000 invånare 2029/2030. 

7.1 Kommunövergripande prognos 

Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes 
i april 2021. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från 
kommunen samt statistik som SCB har. Lägenhetsprognosen som är underlag 
redovisas som bilaga 1. 
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7.1.1 Barn och unga (0 – 18 år)

Förskolebarnen prognosticeras öka med ca 100 barn per år under i princip hela
perioden. Från idag (2021) kommer det till komma 807 barn fram till 2030.
Skolbarn ökar med i snitt 137 elever per år för att 2030 ha ökat med 1369
elever från dagens antal (2021).



90 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden - TN 21/0426-1 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

Upplands-Bro kommun Datum 21 (60)
2021-05-19

Sid 21 av 60

7.1.2 Äldre (65 – w år)

Antalet äldre ökar med i snitt ca 114 personer varje år i perioden. Gruppen 80+
kommer 2030 vara 827 fler än idag (2021). I snitt ökar gruppen med 83
personer per år.
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Befolkningsprognosen som helhet återfinns i bilaga 1. 
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8 Struktur på Inventeringsrapport 
Inventeringsrapporten ska innehålla följande rubriker: 

Omvärldsanalys 

Befolkningsprognos 

Verksamheternas kapacitet och lokalbehov 

 Inledning 

 Befintliga lokalresurser (kapacitet) 

 Nyttjandegrad  

 Lokalbehov 

 Känslighetsanalys 

och redovisas uppdelat på: 

Utbildning  

Förskola, grundskola, grundsärskola.  

Utbildning ska använda inskrivningsgrad, dvs hur stor andel av barn boende i 
prognosområdet som går i förskola respektive grundskola i prognosområdet. 
Behoven delas upp på respektive prognosområde. 

Gymnasie- och arbetsliv 

Delas upp på Upplands-Bro gymnasiet, Vuxenutbildning 

Kultur och fritid: 

Sporthallar, Friluftsgårdar, Föreningslokaler, Samlingslokaler, Badplatser, 
Motionsspår, Kulturlokaler, Kulturfastigheter. 

Relevanta nyckeltal i Kolada för jämförbara kommuner (som bilaga) 

Social 

Delas upp på Gruppbostäder, Servicebostäder, Daglig verksamhet, Stöd och 
behandling, Socialpsykiatrin, Sociala lägenheter, Arbetsmarknad, integration 
och försörjning 

Äldre och omsorg 

Administration, Förebyggande enheten, Hemtjänst, Vård- och 
omsorgsboenden, Trygghetsboenden 

Teknik 

Kretsloppscentraler, VA-anläggningar 

Kommunstyrelsen 
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Administration, Arkiv, Civilförsvarsförråd 

Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter 

Redovisar planerade förändringar i fastighetsbeståndet 

 

 

9 Utveckling och avveckling 

9.1 Pågående projekt 

Ny skola i Bro 

En ny skola i Bro ska uppföras. Detaljplanering pågår och planeras vara klar 
till årsskiftet 2021/22. Skolan planeras tas i bruk till höstterminen 2024. 

Gruppboende LSS 

Ett nytt gruppboende planeras i Brunna. Gruppboendet omfattar 6 lägenheter. 

Förskola i Håbo-Tibble 

Ny förskola i Håbo-Tibble ska uppföras. Kapacitet ska vara ca 80 barn och 
beräknas bli klar till höstterminen 2022. 

 

9.2 Planerad avveckling av lokaler 

Violinvägen 4 

Paviljongboendet på Violinvägen 4 avvecklas i slutet av 2021. 

Ekhammar förskola 

Paviljong förskolan på Ekhammar avvecklas i slutet av 2021. 

Lindhagaberg 

Försäljning av fastigheten påbörjad. 

 

9.3 Planerade nya lokaler 

Ny förskola i gamla Bro. 

Nytt gruppboende LSS (LSS2) 

 

 

 



90 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden - TN 21/0426-1 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   25 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 25 av 60 
 

10 Lokalinventering 
I bilaga 3 finns en inventering av befintliga lokaler.  

Som objektnummer används Anläggningsnummer – de nummer som 
investeringar ges i anläggningsregistret samt Områdesnummer, som är de 
nummer som Upplands-Bro kommunfastigheter använder i sitt 
fastighetssystem. Många objekt saknar dock anläggningsnummer alternativt 
har fler anläggningsnummer i anläggningsregistret. 
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11 Bilaga 1: Lägenhetsprognos 

 

 

 

Prognos på antalet inflyttningsklara 
lägenheter 2021-2030 i Upplands-Bro 
kommun  

(prognostiserade inflyttningsår)

Område NYKO Hustyp 1
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summa

Bro
Öster om Kockbacka (del av Härnevi 29:1) 001 SM 25 25 25 25 25 25 150
Södra Finnsta (Fjärilsstigen) 001 SM 45 45

Södra Finnsta (Fjärilsstigen) 001 FH 50 50
Köpmanvägen 001 FH 45 45
Stationsv. 44 (Gamla affären) 001 FH 45 45
Täppan större område Härnevi 1:34 001 FH 50 50 100
Trädgårdsstaden i Bro 001 SM 25 25 25 25 100
Trädgårdsstaden i Bro 001 FH 50 50 100 100 100 100 100 100 700
Jurstagård 001 SM 20 20 15 15 15 15 100
Tegelhagen 001 SM 25 42 30 33 45 43 20 20 20 20 298
Tegelhagen 001 FH 279 410 141 287 58 112 84 84 84 84 1623
Säbyholm 002 SM 30 30 30 90
Säbyholm 002 FH 30 30 60
Förtätning Ådö 002 SM 5 5 5 15
Ådö skog, Ådö 1:92-93 Och ådö Stora Lugnet 002 SM 3 3 3 3 2 2 2 18
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88) 001 SM 30 30 23 23 22 22 150
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88) 001 FH 50 50 13 13 12 12 150
Tammsvik 002 SM 30 30 23 23 22 22 150
Tammsvik 002 FH 25 25 50
Önsta 001 SM 25 25 13 13 12 12 100
Eriksberg-Raskeboda 001 SM 5 5 5 5 5 5 30
Bro centrum 001 SM 15 4 4 4 3 30
Bro centrum 001 FH 50 13 13 12 12 100
Summa SM, Bro SM 25 42 65 116 218 196 156 155 152 151 1276
Summa FH, Bro FH 279 410 266 412 333 387 210 210 208 208 2923
Summa Bro 304 452 331 528 551 583 366 365 360 359 4199

1 SM=småhus
   FH=flerbostadshus

Kungsängen
Ringvägen 003 FH 40 150 50 240
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164, 
Gjuteritomten) 003 FH 95 95 190
Bergvägen 003 SM 25 25
Bergvägen 003 FH 0
Rankhus 003 SM 25 25 25 25 100
Rankhus 003 FH 75 75 75 75 300
Ekhammars gård 003 SM 15 15 30
Ekhammars gård 003 FH 0
Nytt LSSboende som ska ers skyttens väg 
Brunna Konstvägen 004 FH 6 6
Kasen, Ekhammar 4:200 m fl NYTT 003 FH 0
Tibbleängen, öster om Tibble torg 003 SM 25 25 20 70
Tibbleängen, öster om Tibble torg 003 FH 60 50 110
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park 003 SM 20 20 15 15 15 15 100
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park 003 FH 75 75 38 38 37 37 300
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP) 004 SM 75 75 44 44 44 43 325
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP) 004 FH 100 100 75 75 75 75 500
Korsängen (södra Gröna dalen) 003 SM 25 19 19 19 18 100
Korsängen (södra Gröna dalen) 003 FH 50 50 50 50 50 50 300
Ålsta-Aspvik-Ensta 003 SM 10 5 5 5 5 30
Lennartsnäs 003 SM 10 10 20
Långsand 003 SM 5 5
Norra Stäksön 003 SM 8 8 7 7 30
Norra Stäksön 003 FH 38 38 37 37 150
Örnäs 003 SM 25 25 25 25 25 125
Örnäs 003 FH 50 13 13 12 12 100
Gröna udden/Strandvägen 003 SM 5 5 10
Summa SM, Kungsängen SM 0 0 0 25 155 230 141 141 140 138 970
Summa FH, Kungsängen FH 0 46 150 205 370 275 289 289 286 286 2196
Summa Kungsängen 0 46 150 230 525 505 430 430 426 424 3166

Styckebyggnader Olika SM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Summa SM, kommunen SM 35 52 75 151 383 436 307 306 302 299 2346
Summa FH, kommunen FH 279 456 416 617 703 662 499 499 494 494 5119
Kommunen totalt 314 508 491 768 1086 1098 806 805 796 793 7465

1 SM=småhus
   FH=flerbostadshus
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12 Bilaga 2: Befolkningsprognos

12.1 Befolkningsstatistik Upplands-Bro kommun
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Årliga befolkningsök ni nge n prognosticeras fortsätta ligga över 1000 personer
per år fram till och med 2026.

12.2 Barn och unga totalt

Förskolebarnen prognosticeras öka med ca 100 barn per år under i princip hela
perioden. Från idag (2021) kommer det tillko mma 807 barn fram till 2030.
Skolbarn ökar med i snitt 137 elever per år för att 2030 ha ökat med 1369
elever från dagens antal (2021).

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 23 984 313 156 157 1 789 1 551 238 1 646 1 538 108 143
2012 24 353 326 136 190 1 834 1 564 270 1 656 1 518 138 178 369
2013 24 703 301 135 166 1 966 1 689 277 1 782 1 639 143 184 350
2014 25 287 306 167 139 2 319 2 016 303 1 874 1 743 131 445 584
2015 25 789 347 153 194 2 484 2 203 281 2 177 2 050 127 307 502
2016 26 755 335 160 175 2 752 2 414 338 1 967 1 803 164 785 966
2017 27 614 306 159 147 2 853 2 434 419 2 143 2 013 130 710 859
2018 28 756 406 170 236 3 235 2 834 401 2 329 2 204 125 906 1 142
2019 29 346 353 163 190 2 958 2 562 396 2 571 2 440 131 387 590
2020 30 195 367 209 158 3 419 3 183 236 2 754 2 597 157 665 849
2021 31 245 378 187 191 3 389 3 107 281 2 530 2 377 152 859 1 050
2022 32 582 395 183 213 3 762 3 434 328 2 637 2 479 158 1 124 1 337
2023 33 802 420 189 232 3 760 3 427 333 2 772 2 605 167 989 1 221
2024 35 098 449 195 254 3 929 3 598 331 2 888 2 715 173 1 041 1 295
2025 36 524 477 201 276 4 160 3 824 335 3 010 2 830 180 1 150 1 426
2026 37 667 508 207 300 3 988 3 649 339 3 146 2 958 188 842 1 143
2027 38 438 530 214 317 3 697 3 357 340 3 242 3 048 194 455 771
2028 39 164 542 220 322 3 694 3 356 339 3 291 3 093 198 403 726
2029 39 839 551 225 326 3 684 3 347 338 3 334 3 133 201 350 676
2030 40 468 553 231 322 3 679 3 343 337 3 372 3 168 204 307 629
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12.3 Äldre totalt

Antalet äldre ökar med i snitt ca 114 personer varje år i perioden. Gruppen 80+
kommer 2030 vara 827 fler än idag (2021). I snitt ökar gruppen med 83
personer per år.

12.4 Befolkningsstatistik per prognosområde

Kommentarer under respektive rubrik avser en översiktli g jämförelse mella n
den nya prognosen och med den föregående prognosen som togs fram 2020
och som avsåg tidsperioden 2020 till och med 2029.

12.4.1 Befolkning Bro
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Den nya prognosen visar att befolkninge n mot slutet av prognosperioden ökar
jämfört med föregående prognos. Stark ökning kan också noteras för 2022 på
grund av inflyt t ning.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 7 979 130 46 84 857 735 122 712 673 39 145
2012 8 208 148 48 100 948 813 135 819 756 63 129 229
2013 8 401 120 58 62 1 002 880 122 871 793 78 131 193
2014 8 615 117 60 57 1 125 987 138 969 926 43 156 214
2015 8 930 139 57 82 1 185 1 058 127 953 910 43 232 315
2016 9 233 136 40 96 1 189 1 020 169 984 917 67 205 303
2017 9 598 119 56 63 1 286 1 074 212 984 919 65 302 365
2018 9 928 141 52 89 1 368 1 176 192 1 125 1 072 53 243 330
2019 10 428 141 60 81 1 600 1 397 203 1 184 1 117 67 416 500
2020 10 763 145 80 65 1 603 1 487 116 1 347 1 279 68 256 335
2021 11 593 146 49 98 1 976 1 836 140 1 244 1 176 68 732 830
2022 12 627 161 49 113 2 298 2 136 163 1 377 1 302 74 922 1 035
2023 13 197 181 52 130 1 944 1 778 166 1 504 1 422 82 440 570
2024 13 890 193 54 139 2 120 1 956 165 1 567 1 483 84 553 692
2025 14 410 207 56 150 2 023 1 856 167 1 653 1 565 88 370 520
2026 14 873 216 59 157 1 990 1 821 169 1 684 1 593 92 306 463
2027 15 133 224 61 162 1 797 1 628 169 1 699 1 605 95 98 260
2028 15 384 225 63 162 1 797 1 629 168 1 709 1 613 96 88 251
2029 15 617 227 65 162 1 791 1 623 168 1 719 1 622 97 72 234
2030 15 835 226 67 158 1 789 1 621 167 1 730 1 632 98 59 217
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Barn och unga Bro

Fler barn och unga i slutet av prognosperioden, men ingen större ökning 2022
jämfört med föregående prognos. Till 2029 har prognosticera t antal barn i
förskola ökat med ca 130 barn samt antal i grundskola med ca 240 elever. Se
även kommentare r under barn och unga i Låssa eftersom en förändring av
prognosområde n har gjorts.

Äldre Bro

Lika som i föregående prognos går antalet i gruppen 80-plus om antalet i
gruppen 75-79 från och med 2024. Totalt prognosticeras vid slutet av
prognosperiode n ca 250 personer färre i Bro jämfört med föregående prognos.
Detta beror på att Låssa brutits ut som eget prognosområde. Slår man samman
prognosområde na Bro och Låssa (nedan) blir avvike lse n från föregående
prognos liten.
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12.4.2 Befolkning Låssa

Prognosområde Låssa redovisas som eget prognosområde från och med denna
prognos. Befolkningsök ninge n är som störst under perioden 2023-2025, och
beror på inflyttade.
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Barn och unga Lås s a

2029 kommer 63 barn befinna sig i förskoleålder n. Tillsa mma ns med
ökninge n av barn i förskoleålder n i Bro är ökninge n då +195 barn jämfört med
föregående prognos. För grundskola n är den sammanta gna förändringe n (Bro
och Låssa) + 321 barn.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 503 4 3 1 82 78 4 48 47 1 34
2012 485 5 1 4 32 29 3 54 51 3 -22 -18
2013 489 5 1 4 66 58 8 66 61 5 0 4
2014 527 5 1 4 78 68 10 46 46 0 32 38
2015 563 9 2 7 92 85 7 63 61 2 29 36
2016 602 6 2 4 106 101 5 72 63 9 34 39
2017 658 3 1 2 109 89 20 55 53 2 54 56
2018 676 10 4 6 85 80 5 73 73 0 12 18
2019 672 7 2 5 78 71 7 89 85 4 -11 -4
2020 703 8 5 3 88 84 4 60 53 7 28 31
2021 707 7 4 3 79 73 7 78 74 4 1 4
2022 714 7 5 2 81 73 8 76 72 4 4 7
2023 877 7 5 2 237 229 8 76 72 4 161 163
2024 983 10 5 5 206 198 8 105 99 6 101 105
2025 1 095 12 6 6 227 219 8 121 114 6 106 112
2026 1 125 14 6 8 153 145 8 131 124 7 22 30
2027 1 127 14 7 8 119 111 8 125 118 7 -6 2
2028 1 129 13 7 7 118 110 8 122 115 7 -5 2
2029 1 131 13 7 6 116 108 8 119 112 7 -3 3
2030 1 137 12 7 5 116 108 8 116 109 7 0 5
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Äldre Lås s a

Slår man samman prognosområdena Bro och Låssa så minskar gruppen äldre
från föregående prognosbåde för 2024 och 2029. Även gruppen 80+ minskar
mot föregående prognos.

12.4.3 Befolkning Kungsängen
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Från föregående befolkningspro gno s kan generellt noteras en ökning i
Kungsänge n. 2024 är befolkninge n 520 personer högre och 2029 ger
prognosen 1 338 personer fler än i föregående prognos och slutar på 16 840
personer 2030.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 9 843 112 85 27 860 779 81 850 808 42 10
2012 9 994 114 76 38 900 813 87 788 744 44 112 151
2013 10 133 114 62 52 896 812 84 811 773 38 85 139
2014 10 416 126 88 38 1 125 1 018 107 880 819 61 245 283
2015 10 564 134 75 59 1 263 1 163 100 1 173 1 124 49 90 148
2016 11 163 131 97 34 1 482 1 350 132 920 877 43 562 599
2017 11 553 131 83 48 1 427 1 295 132 1 087 1 051 36 340 390
2018 12 329 187 93 94 1 788 1 633 155 1 107 1 059 48 681 776
2019 12 378 144 82 62 1 273 1 118 155 1 289 1 243 46 -16 49
2020 12 834 164 106 58 1 784 1 693 91 1 400 1 337 63 384 456
2021 13 070 165 104 61 1 478 1 374 104 1 303 1 249 54 175 236
2022 13 376 167 100 67 1 576 1 454 121 1 337 1 283 54 239 306
2023 13 881 172 102 70 1 784 1 661 123 1 350 1 294 56 435 505
2024 14 391 185 105 80 1 844 1 721 123 1 414 1 356 58 430 510
2025 14 953 196 108 89 1 949 1 825 124 1 475 1 415 61 474 563
2026 15 420 209 111 98 1 891 1 765 126 1 523 1 459 63 368 467
2027 15 820 219 113 105 1 839 1 713 126 1 544 1 479 65 294 400
2028 16 189 226 116 110 1 838 1 712 125 1 579 1 511 68 259 369
2029 16 528 232 119 114 1 833 1 708 125 1 608 1 539 69 225 339
2030 16 840 235 121 113 1 832 1 707 125 1 633 1 562 71 199 313
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Barn o unga Kungs änge n

Förskolebarn ökar margine l lt under prognosperiode n. Grundskolee le ve r ökar
mot slutet av perioden jämfört med föregående prognos för att 2029 motsvara
en ökning med 128 elever. Totalt ökar gruppen per 2029 med 327 elever.

Äldre Kungs änge n

Prognosen för Äldre i Kungsänge n ökar från föregående befolkningspro gno s
med 69 (2024) respektive 127 (2029) personer. Gruppen 80+ prognosticeras till
2026 vara 46 personer fler än i föregående prognos. Under perioden ökar
gruppen 80+ med totalt 398 personer.
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12.4.4 Befolkning Brunna (Västra Ryd)
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Utbyggnade n av Brunna ger befolkningsök ninge n 2025 och framföra l lt 2026.
Totalt sett är prognosen till 2029 margine llt höjd.

Barn o unga Brunna (Väs tra Ryd)

Svag ökning jämfört med föregående prognos.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 4 047 50 12 38 326 302 24 366 348 18 -40
2012 4 058 40 6 34 268 233 35 291 273 18 -23 11
2013 4 047 49 8 41 336 291 45 386 377 9 -50 -11
2014 4 058 36 13 23 360 326 34 371 355 16 -11 11
2015 4 043 50 12 38 341 313 28 395 379 16 -54 -15
2016 4 021 45 14 31 321 301 20 374 358 16 -53 -22
2017 4 044 39 11 28 403 366 37 408 395 13 -5 23
2018 4 078 45 14 31 413 377 36 411 393 18 2 34
2019 4 097 44 16 28 330 306 24 344 333 11 -14 19
2020 4 098 40 12 28 339 322 17 362 356 6 -23 1
2021 4 070 44 19 25 335 314 22 388 374 13 -52 -28
2022 4 052 43 19 25 351 326 25 394 381 13 -43 -19
2023 4 028 43 19 24 341 315 26 389 376 13 -48 -24
2024 4 005 44 19 25 340 315 26 388 375 13 -47 -23
2025 4 228 45 20 25 588 562 26 389 376 13 198 223
2026 4 396 51 20 31 546 520 26 410 395 15 136 168
2027 4 490 56 20 36 477 451 26 418 403 15 58 94
2028 4 578 59 21 38 477 450 26 427 411 16 50 88
2029 4 662 61 21 39 477 451 26 432 415 17 45 84
2030 4 741 62 22 40 475 449 26 436 420 17 39 79
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Äldre Brunna (Väs tra Ryd)

Bara små förändringar mot föregående prognos.
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12.4.5 Befolkning Håbo-Tibble, Håtuna
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Svag ökning från föregående prognos.

Barn o unga Håbo-Tibble , Håtuna

Små avvike lser från föregående prognos.

Födelse- Inflyt tade Utflyttade Netto- Folk-

Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyt tade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2011 1 576 16 9 7 150 143 7 148 142 6 2
2012 1 564 19 5 14 116 106 10 142 134 8 -26 -12
2013 1 589 13 5 8 144 126 18 127 118 9 17 25
2014 1 621 22 4 18 163 150 13 149 141 8 14 32
2015 1 638 15 5 10 164 145 19 157 152 5 7 17
2016 1 677 17 7 10 172 161 11 136 112 24 36 39
2017 1 710 14 7 7 172 154 18 146 140 6 26 33
2018 1 701 23 7 16 149 136 13 175 170 5 -26 -9
2019 1 726 17 3 14 149 142 7 138 137 1 11 25
2020 1 754 10 6 4 182 174 8 160 152 8 22 28
2021 1 762 16 11 5 161 152 9 158 150 8 3 8
2022 1 770 16 11 5 163 153 10 161 152 8 2 8
2023 1 776 17 11 6 162 152 11 161 153 9 1 6
2024 1 787 17 11 6 162 152 10 157 149 8 5 11
2025 1 795 17 11 6 162 151 11 160 152 9 2 8
2026 1 810 17 12 6 162 152 11 153 145 8 9 15
2027 1 826 18 12 6 163 152 11 152 143 9 10 16
2028 1 842 18 12 6 162 152 11 152 143 9 11 16
2029 1 858 18 13 5 162 152 11 152 143 9 11 16
2030 1 873 18 13 5 162 152 11 153 143 9 10 15
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Äldre Håbo-Tibble , Håtuna

Gruppen 80+ ökar med ca 10 personer jämfört med föregående prognos. Under
perioden ökar gruppen 80+ med 44 personer.
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13 Bilaga 3: Lokalinventering 
Lokaltyp Vksh Anl. Nr UBKF  

omr 
Prog
nos 
Omr
åde 

Fastig
hets-
ägare 

Fastighets- 
beteckning 

Populärna
mn 

Byg
g- 
år 

Area  
m² 

Area 
typ 

Årsh
yra  

2021 
kr/m² 

Notering 

Förskola Friståe
nde 

15152   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:13 Fjärilens 
förskola 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Bro Extern Jursta 3:19 I ur och 
skur 
Miklagård 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Extern Kungsängens-
Tibble 25:1 

Discovery 
Tellusbarn 

        Tibble torg 
Skånelänga 

Förskola Friståe
nde 

- 523 Kung
säng
en 

UBKF Sylta 3:5 Växthuset 1991       Samma 
byggnad som 
Kungsskolan 

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Källskolans 
förskola 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

LSS 
Bostäd
er 
Sverig
e AB 

Ekhammar 
4:405 

Pärlan           

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Extern Kungsängens-
Tibble 1:392 

Hoppetossa 
norra AB 
(Äventyret) 

        Tibble torg 

Förskola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Urfjälls 
monte
ssorisk
ola 

Sylta 7:8 Förskolan 
Urfjäll 

          

Förskola Friståe
nde 

-   Låss
a 

Extern   Säbyholms 
förskola 

          

Skola Friståe
nde 

13030 523 Kung
säng
en 

UBKF Sylta 3:129 Kungsskola
n 

1991 643 LOA   fd Ekbacken 

Skola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Källskolan   590 BTA     

Skola Friståe
nde 

-   Kung
säng
en 

Urfjälls 
monte
ssorisk
ola 

Sylta 7:8 Urfjälls 
montessori
skola 

          

Förvaltnin
gslokal 

GAN 15380   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kom 
Vux/Restau
rang Torget  

  1086 LOA   SFI - 
Skolledning 
mm 
Komvux/Resta
urang 

Gymnasiu
m 

GAN 10800 506 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:393 

Upplands-
Bro 
Gymnasium 

1982 14 
930 

BTA 512   

Gymnasiu
m 

GAN 15250   Kung
säng
en 

UBKF Viby 19:40 Upplands-
Bro 
Gymnasium 

  589 LOA     

Sporthall GAN 10808   Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:393 

UBG 
sporthall 

1982         

Badplats KFN 23140   Brun
na 

UBK Granhammar 
1:3 

Stigtorps 
uthus 

        Stigtorpsbadet 

Badplats KFN 23110   Låss
a 

UBK   Björknäs           Björknäs bad 
och camping 
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Bibliotek KFN 10010 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Brohuset 
Bibliotek 
Trygghetsc
entrum 

1993 1 
880 

BRA 1 483 Inhyser 
Trygghetscentr
um (KS) 

Bostad 
och stall 

KFN 90425 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1910 337 BTA   Ingen 
verksamhet, 
bostad o stall 

Friluftsgår
d 

KFN 10380 781 Bro UBK Hällkana 1:1 Hällkana 
Ekonomiby
ggnad, 
Café 

1992 420 BTA   Ekonomibyggn
ad, Café 
Badplats, 
friluftsgård 
Vid 
Lejondalssjön 

Friluftsgår
d 

KFN 10470   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens-
Tibble 1:3 

Lillsjöns 
friluftsgård 

2021 195 LOA   Återuppbyggna
d pågår 

Föreningsl
okal 

KFN 10680   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:95? 

KSK 
föreningsst
uga 

  185 BTA   Furustedska 
villan 

Föreningsl
okal 

KFN 10691 724 Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint 
föreningshu
s 

  282 BTA   Sjöscouter och 
konferens 
Nere vid 
vattnet i K-Ä. 
Uthyres även 
som 
samlingslokal 

Föreningsl
okal 

KFN 10691 724 Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint 
föreningshu
s, förråd 

  48 BTA   Sjöscouter och 
konferens 

Föreningsl
okal 

KFN 10750 780 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:2 

Tibblegårde
n 

1945 240 BTA   Föreningsgård 
UK har tillfällig 
fsk i gården, 
hyr av UBKF 

Föreningsl
okal 

KFN 10930 764 Bro UBK Bro-Råby 
3:128 
(Råbyparken) 

Korpen   985 BTA     

Förvaltnin
gslokal 

KFn   503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Kulturskola
n Gamla 
gymnastikh
uset 
(Hus F/ 
Gula huset) 

  654 LOA     

Förvaltnin
gslokal 

KFN 10223 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Kulturskola
n 
(Ekhammar
skolan) 
(Trapphuse
t/Blå 
huset/Hus 
E) 

  289 LOA     

Hembygd
sgård 

KFN 10410 754 Bro UBK Bro Prästgård 
6:16 

Klint 1800 92 BTA   Hembygdsgård 

Idrottsplat
s 

KFN 23210 775 Bro UBK Bro Gård 1:84 Bro IP 1973 360 BTA   Omklädn.pavilj
ong 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

1971 396 LOA   Omklädningsru
m 

Idrottsplat
s 

KFN 23220 776 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble-Ålsta 
6:6 

Klockardale
ns IP 

1973 190 BTA   Omkl.paviljong, 
Håbro IP 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  526 BTA   Kontor o 
samlingslokaler
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en , nya IP 

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  90 BTA     

Idrottsplat
s 

KFN 23230 719 Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsänge
n IP 

  750 BTA   Teknik och 
personalutrym
me 

Kulturfasti
ghet 

KFN 10230   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:2 

Fattigstuga
n 
Klockarbord 

1860 46 BTA     

Kulturfasti
ghet 

KFN -   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:4 

Klockarloge
n 

 19x
x 

        

Kulturfasti
ghet 

KFN 90424 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1910 46 BTA   Ingen 
verksamhet, 
verkstad 

Simhall KFN 10014 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Simhallen  1993 1 
806 

BRA 912   

Sporthall KFN 12033   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
kyrkby 2:9 

Kungsänge
ns sporthall 

          

Sporthall KFN 12036   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammar
hallen 

          

Sporthall KFN 23212 787 Bro UBK Bro Prästgård 
4:1 

Fotbollshall
en Bro IP 

2011 3 
719 

BTA   Fotbollshallen 
Bro IP 

Sporthall KFN -   Kung
säng
en 

UBK Kungsängens-
Tibble 1:393 

Nya 
sporthallen 
Ekhammar 

2020 2 
700 

BTA   "Pingishallen" 

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp  

          

Stallbyggn
ad 

KFN 10560 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggni
ng 
Prästtorp +  
stallar 

1984
/201
7 

1 
405 

BTA   Ny 
stallbyggnad 
Finns även 
ridhus 

Sporthall KFN 10338 505 Brun
na 

UBKF Brunna 7:132 Hagnäshall
en 

2007 1 
438 

BRA 771   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15260 525 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kommunhu
set 

  4 
083 

LOA 1 042   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15261 525 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kulturhus   2 
406 

LOA 2 393   

Förvaltnin
gslokal 

KS 15430 774 Bro UBK Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Civilförsvar
sförråd 2 st 

1969 600 LOA     

Förvaltnin
gslokal 

KS -   Bro UBK Bro-Önsta 
2:13 

Civilförsvar
sförråd Bro 

  1 
251 

BTA   Civilförsvarsförr
åd 2 st 
ev Ullevivägen 
6 

Förvaltnin
gslokal 

KS -   Kung
säng
en 

Sparb
anken 
i 
Enköpi

Kungsängens 
Kyrkby 2:263 

Torget 1C   222 LOA   Fackliga kontor 
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ng 

Bostad MEX 10530   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
4:131 

Rankhus           

Bostad MEX 10540   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:10 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX 25508   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:4 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX 10260   Bro UBK Härnevi 2:12 Fredriksber
g 

1896         

Bostad MEX 90423 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 1944 165 BTA   Personalbostad 
Bostad MEX 90423 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg  1923 205 BTA   Personalbostad 
Bostad MEX 90421   Kung

säng
en 

UBK Ekhammar 
7:5 

Rankhus         Hyrs ut till 
privatperson 

Bostad MEX -   Kung
säng
en 

UBK Ekhammar 
7:3 

Rankhus         Står tom. 
Förfallen/för 
dålig för 
uthyrning. 

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 1:2 Björknäs 
camping 

          

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 1:3 Björknäs 
camping 

          

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:1 Björknäs 
gård 

1914 
 

       Mangårdsbygg
nad och 
ekonomibyggn
ad 

Camping MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:40 Björknäs 
camping 

          

Ekonomib
yggnad 

MEX 25512   Bro UBK Björknäs 2:1 Lada 19xx       Hyrs ut till 
samfällighet 

Ekonomib
yggnad 

MEX 25310   Bro UBK Lilla 
tingsviken 1:1 

Lilla 
Tingsviken 
lada 

17xx         

Ekonomib
yggnad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 9:31 Skeppsbac
ka 

        3 st 

Ekonomib
yggnad 

MEX -  Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Ekboda 1936    Två lador 

Ekonomib
yggnad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Stora 
Sandhagen 

        De två stora 
ladorna hyrs ut 
till privatperson 
4 st 
Kommer att 
vara avflyttad 
2017 

Ekonomib
yggnad 

MEX 25310   Bro UBK Stora 
Tingsviken 1:1 

Stora 
Tingsviken 
lada 

1930       "Tillförs 
jordbruksarren
det". Stod tom 

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Bro Gård 4:1 Audiodisc           

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:70 Härnevi 
Skolväg 5 

1984 137       
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Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:11 Härnevi 
Skolväg 7 

1951 213       

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -   Bro UBK Härnevi 1:89           Mark som "blev 
över" när 
Lärarvägen 
styckades av 
och såldes. 

Exploateri
ngsfastigh
et 

MEX -     UBK Korsängen 
1:28 

            

Fritidsbost
ad 

MEX 10040 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Hembränne
ri 

        Uthyrd 
privatperson 

Fritidsbost
ad 

MEX 10060 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Längan 

        kostar 2,2 mnkr 
att renovera 

Fritidsbost
ad 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Mjölnarbost
ad 

1856       Nyttjas av 
privatperson 

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:3? 

Kockbacka 
mangårdsb
yggnad 

          

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Kockbacka 
2:4 

Sandboda 
torp 

18xx       Står tom 

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 9:19 Skeppartor
p 

        Rivningsobjekt 

Fritidsbost
ad 

MEX 10730   Bro UBK Härnevi 2:13 Svartkärret 1859         

Fritidsbost
ad 

MEX -   Bro UBK Härnevi 2:11             

Föreningsl
okal 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik,            

Föreningsl
okal 

MEX 90075   Bro UBK Alby 5:1 Brukshunds
klubb 

1976 82 BRA     

Föreningsl
okal 

MEX 10430   Bro UBK Kockbacka 
2:1 

Kocktorps 
motorgård 

1927 160 BRA   Saneringsfastig
het 

Föreningsl
okal 

MEX -   Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tjusta 2:11 Lindströms
ka huset 

1869       hyrs av 
hembygdsfören
ingen 

Förråd MEX 90645   Bro UBK Bro Prästgård 
1:101 

Fd 
telestatione
n 

1960 920 BTA   Gamla 
telestationen! 
Förråd 

Gillestuga MEX -   Bro UBK Björknäs 2:1 Ligger 
brevid Lilla 
Granskog 

        hyrs ut till 
privatperson 

Handel MEX 10940 766 Bro UBK Härnevi 32:1 
(Bro 
Prästgård 4:1) 

Bro 
Stationshus 

1876 299 BTA   Uthyrning till 
blomsterhandel 
och café 

Kulturfasti
ghet 

MEX - 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Kvarnstuga
n 

        Står tom Bör 
investera ca 
300 tkr 

Kulturfasti
ghet 

MEX -  Bro UBK Hällkana 1:1 Hällkana 
torp 

18xx     

Småhus MEX -   Låss
a 

UBK Björknäs 2:43 Stora 
Granskog 

1873       Står tom. 
Byggnad går ej 
att rädda. 

Uthyrning
slokal 

MEX 10050 779 Bro UBK Aspvik 1:4 Aspvik, 
Kvarnförråd 

        Lada - hyrs ut 
till privatperson 

Förvaltnin
gslokal 

SBN 12032 130 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:14 

Gamla 
polishuset 

1989 229 LOA     
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Förvaltnin
gslokal 

SBN 12032 130 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:14 

Gamla 
polishuset 

1989 100 LOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13410     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 3 

  40 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13420     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 5 

  35,8 BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN 13430     Brf 
Proste
n 

  Byggmästar
v 7 

  40 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13500     BRF 
Tibble 

  Hjortronväg
en 63 

  45 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13550     BRF 
Tunnbi
ndaren 

  Kristallstige
n 2 

  69 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13560     BRF 
Tunnbi
ndaren 

  Kristallstige
n 6 

  72 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13580     Brf 
Proste
n 

  Lantmätarv 
23 

  35,8 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13590     Brf 
Proste
n 

  Lantmätarv 
31 

  39,7 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13620     Brf 
Repsla
garen 

  Melofonstig
en 7 

  77,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13640     Brf 
Ekham
mar 

  Mullbärsstig
en 29 

  45 BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN 13660     Brf 
Proste
n 

  Målarvägen 
8 

  59,7 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13860     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 20 

  65,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13870     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 7 

  66,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN 13880     BRF 
Sadel
makar
en 

  Trombonsti
gen 9 

  66,5 BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     



90 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden - TN 21/0426-1 Lokalbehovsinventeringsrapport Tekniska nämnden : Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023

 
Upplands-Bro kommun Datum   49 (60)  

2021-05-19   
 
 

Sid 49 av 60 
 

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -     UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

      BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

        BOA   Vakant 

2:a hands 
lgh 

SN - 130 Kung
säng
en 

UBH   Östervägen 
10 

    BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969   BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro Hembl
a 

        BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

2:a hands 
lgh 

SN -   Bro UBH         BOA     

Bostad SN 11503?   Bro UBK Härnevi 7:17 Lindhagabe
rg 

1860
/ 

365 BTA   Vakant 
Fd nyanlända. 
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1929 Fd värdshus. 
Politiskt beslut 
finns för 
försäljning 

Förråd SN -   Bro UBH               

Förvaltnin
gslokal 

SN 13040     Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

            

Förvaltnin
gslokal 

SN 12041   Brun
na 

extern   Mätarvägen         Trp & service . 
Hyresavtal 
uppsagt 

LSS SN 13530     Brf 
Norrhö
jden 

  Knektvägen 
1 

  40,5 BOA     

LSS SN 13540     Brf 
Norrhö
jden 

  Knektvägen 
1 

  40,5 BOA     

LSS SN 13670     Brf 
Norrhö
jden 

  Ringvägen 
12 

  55 BOA     

LSS SN 13680     Brf 
Norrhö
jden 

  Ringvägen 
12 

  40,5 BOA     

LSS SN 13840     BRF 
Utsikts
höjden 

  Torget 9   40,7 BOA     

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10120   Kung
säng
en 

UBK Sylta 1:24 Bergvik 1957 57 LOA   96 kvm i avtal 
(MEX) 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10840   Kung
säng
en 

Väster
port 
E18 
AB 

Ekhammar 
4:452 

Vävaren   620 LOA     

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10840 519 Brun
na 

UBKF Brunna 4:830 fd Vävaren 
& 
Sinnesverk
staden 

1979 763 BRA 354 Vakant, 
Uppsagd 
Hyra tom 2021-
04-30 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 12008 524 Brun
na 

UBKF Brunna 4:876 Palmen   260 BRA 1 395 fd Lane 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Café 
Fjärilen 

          

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Cafe 
Fjärilen och 
fd Media 

          

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN 10700 613 Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevi 
Skolväg 8 

  112 BRA 321 ägd paviljong 
Temporent 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:16 Fjärilsstigen 
3-5 

  400 LOA   Uppsagd, 
Lämnad. 

LSS 
Daglig 
verksamh
et 

SN -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

fd Café 
4:an 

  --     Vakant 
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LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d 

2007   BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15240 152 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbosta
d, 
gemensam 

2007 88 LOA   5 lgh+ 88 kvm 
gemyta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15290   Kung
säng
en 

LSS 
Bostäd
er 
Sverig
e AB 

Ekhammar 
4:408 

Skyttens 
gruppbosta
d 

  219 LOA   5 lgh+gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

  173 LOA   6 lgh+173 kvm 
gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15360 120 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägen
s 
gruppbosta
d 

    BOA     

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 12001 173 Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrerväg
ens 
gruppbosta
d 

2012 218 LOA   Gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 12001 173 Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrerväg
ens 
gruppbosta
d 

2012 282 BOA   6 lgh 
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LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Gula 
Villan 

  390 BOA
/LOA 

1 490 5 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Gula 
Villan Gem 

          

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Rosa 
Villan 

  390 BOA
/LOA 

1 490   

LSS 
Gruppbost
ad 

SN 15300   Bro Mälard
alen 
Omsor
gsfasti
gheter 
/Kvalit
ena 

Finnsta 2:25 Lejondals 
gb, Rosa 
Villan Gem 

        6 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbost
ad 

SN - 057 Bro UBH Bro-Råby 
3:150 

Parkvägens 
gruppbosta
d 

2018 718 BOA
/LOA 

0 6 lgh+ gem yta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken, 
personal 

2007       10 lgh+ gemyta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231 161 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         

LSS 
Servicebo
stad 

SN 15231   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken 2007         
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LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kungsänge
ns 
servicehus, 
personal 

        10 lgh+ gemyta 

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen          

LSS 
Servicebo
stad 

SN -   Kung
säng
en 

Tornet 
Bostad 

Kungsängens 
Kyrkby 2:305 

Ringvägen           

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN - 403 Brun
na 

UBK Brunna 6:1 Violinvägen 
4  

  540 BRA 6 665 Uppsagd till 
dec 2021 
6st 2:or & 11st 
1:or 

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN -     UBH         BOA     

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         
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Nyanländ
a 

SN - 051 Bro UBH Bro Råby 3:3   1969         

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro Hembl
a 

              

Nyanländ
a 

SN -   Bro UBH               

Stöd och 
behandlin
g 

SN 10700 613 Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevimot
tagningen 

1976 937 BTA 424   

Stöd och 
behandlin
g 

SN 15320 110 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:253 

Solängen 1980 318 BRA   Ungdomsmotta
gning 

Stöd och 
behandlin
g 

SN 15153   Bro Hembl
a 

Finnsta 1:13 Skutan   128 LOA   Dåligt skick. 
Uppsagd 

Stöd och 
behandlin
g 
Daglig 
verksamh
et 

SN 15100 171 Bro UBH Härnevi 1:73 Allégården 1994 808 LOA   DV och social 
psyk 

Trygghets
boende 

SN - 210 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Torget 4 1980 1 
771 

LOA     

Gata & 
park 

TN 10280 614 Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförråd
et 

1976 1 
156 

BTA 0   

Gata & 
park 

TN 10280 614 Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförråd
et, ny 
personalby
ggnad 

  243 BRA 640 2021: Hyran 
avser båda 
lokalerna 

Kretslopps
central 

TN 24120   Brun
na 

UBK Viby 19:37 Kretsloppsc
entralen 
Brunna 

          

Kretslopps
central 

TN 24110   Bro UBK Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Kretsloppsc
entralen 
Skällsta 

          

VA TN 22266         PST Lillsjön 2008         
VA TN 22267         PST Ådö 2010         
VA TN 22268         PST 

Tammsvik 
2010         
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VA TN 22420       Korsängen 
10:1/Kyrkbyn 
2:1 

PST 
Kungsänge
n 

1968         

VA TN 22430       Kungsängens 
Kyrkby 2:25 

PST 
Strömkarle
n 

1980 
(200
2) 

        

VA TN 22440       Brunna 5:1 PST 
Stafflivägen 

1975         

VA TN 22450       Brunna Viby 
19:14 

PST Kabi 1978         

VA TN 22460       Viby 19:18 PST 
Ebbtorp 

1969 
(199
5) 

        

VA TN 22470         PST Tång 1992         
VA TN 22480         PST 

Almare 
1999         

VA TN 22510       Nygård 2:6 PST 
Nygård 

1968         

VA TN 22520       Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

PST 
Fliesbergs 

1972         

VA TN 22530       Finnsta 1:167 PST 
Skogsklock
evägen 

1971         

VA TN 22550         PST 
Svartviken 

2005         

VA TN 22560       Finnsta 1:2 PST 
Kockbacka 

2007         

VA TN 22580         PST Smidö 2010         
VA TN 24225         PST 

Lejondalsvä
gen 

2012         

VA TN 24276         PST 
Symetriväg
en 

2014         

VA TN             2015         
VA TN                       
VA TN                       
VA TN             1970         
VA TN             1996         
VA TN             1996         
VA TN 22570   Bro UBK Bro Gård 1:84 PSt Bro hof 2006         
Förskola UN 10020 508 Brun

na 
UBKF Brunna 4:669 Artisten 

förskola 
2007 870 BRA 1 047   

Förskola UN 10110 509 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:257 

Bergshöjde
n förskola 

1980 639 BRA 892   

Förskola UN 10160 510 Brun
na 

UBKF Brunna 4:502 Brunna 
förskola 

1972 964 BTA 718   

Förskola UN 10180 511 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:288 

Klockaräng
en förskola 

2005 1 
200 

BRA 680   

Förskola UN 10310 514 Brun
na 

UBKF Brunna 7:133 Hagnäs 
förskola 

1981 613 BTA 836   

Förskola UN 10130 607 Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans 
förskola 

2001 807 BTA 479   

Förskola UN 10460 512 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:165 

Lillsjö 
förskola 

1979 937 BTA 529   

Förskola UN - 607 Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans 
förskola, 
tillbyggnad 

  410 BRA 1 642 2021: 
preliminär hyra 
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Sid 56 av 60 
 

Förskola UN 10630 513 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:337 

Rönnbäret 
förskola 

1976 876 BTA 761   

Förskola UN 10632 522 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:473 

Norrboda 
förskola 

2009 1 
210 

BTA 1 449   

Förskola UN 10830 515 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:162 

Lillsjö 
förskola (fd 
Vulkanen 
förskola) 

1977 466 BTA 1 471 Lillsjön yngre 
numera! 

Förskola UN 12031 402 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:41 

Ekhammars 
förskola 

  955 BRA 4 594 Inhyrd 
paviljong tom 
2021-12-31 

Förskola UN 12048   Kung
säng
en 

Rikshe
m 

Kungsängens-
Tibble 1:654 

Kristallen           

Förskola UN 12053 526 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:306 

Ringblomm
ans 
förskola 

2020 1 
300 

BRA 2 819 BFV bedömt 
per 2020-12-
31, prel. hyra 
avser 2021 

Förskola UN 13060 769 Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tibble Kyrkby 
17:5 

Håbo-
Tibble 
kyrkby 

        Brf  
kompletterad 
med 
Tibblegården 
pga brand 

Förskola UN 10240 608 Bro UBKF Finnsta 1:231 Finnstaberg 
förskola 

1981
/200
9 

1 
174 

BRA 1 244   

Förskola UN 10520 609 Bro UBKF Finnsta 1:269 Norrgrinden
s förskola 

  1 
150 

BTA 0 Riven 

Förskola UN 10521 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen 
förskola 
paviljong 

  530 BRA 2 409 Inhyrd 
paviljong 

Förskola UN 10521 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen 
paviljong 
utökning 

  140 BRA 1 845 Inhyrd 
paviljong 

Förskola UN 10612 617 Bro UBKF Härnevi 8:12 Rosenänge
n förskola 

2007 1 
200 

BTA 1 124   

Förskola UN 10610 610 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råby 
förskola 

1996
/200
9 

1 
583 

BRA 1 350   

Förskola UN 10780 604 Håbo
-
Tibbl
e 

UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskola
n 
Röda villan 

1898 197 LOA 0 "Röda villan" 

Grundsärs
kola 

UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 
Grundsärsk
ola 
Provisorisk 

2015 460 BRA 2 254 Inhyrd 
paviljong 
Grundsär i 
paviljong 

Grundsärs
kola 

UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 
Grundsärsk
ola 
Provisorisk 
Tillbyggnad  

  162 BRA 3 092 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10100 502 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskola
n 

1971 3 
633 

BTA 429   

Skola UN 10170 501 Brun
na 

UBKF Brunna 4:670 Brunnaskol
an 

1977 3 
350 

BTA 508   

Skola UN 10210 503 Kung
säng

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan 

1958
/196

10 
640 

BRA 500 Yrkes huset 
(Källskolan) 
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en 7 avgår ! -528 tkr 
2021 

Skola UN 10330 505 Brun
na 

UBKF Brunna 7:132 Hagnässkol
an 

1979
/198
5 

5 
884 

BTA 922   

Skola UN 10480 504 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:164 

Lillsjöskola
n 

1972
/199
0 

3 
232 

BTA 582   

Skola UN 10480 504 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:164 

Lillsjöskola
n, 
paviljonger 
klassrum 

HT 
2020 

443 BRA 2 368 Inhyrd 
paviljong, 
2021: 
preliminär hyra 

Skola UN 10770 604 
760 

Håbo
-
Tibbl
e 

UBK Tjusta 2:11 Tjustaskola
n 
 äldre (Villa 
Lanto) 
Lärarvillan 

1818 161 BTA 0   

Skola UN 10770 604 Håbo
-
Tibbl
e 

UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskola
n  

1800
/196
5 

2 
392 

BTA 475 Skolbyggnaden 

Skola UN 12028 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan, 
paviljonger 
klassrum 

  258 BRA 2 861 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10011 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Broskolan 1976 4 
938 

BRA 665   

Skola UN 10252 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnsta 
salen 

  1 
563 

BYA   Matsal för 
Broskolan/Finn
staskolan 
Ca yta. 

Skola UN 10250 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskol
an 

1973 3 
747 

BTA 514   

Skola UN - 605 Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskol
an, 
paviljonger 

  774 BRA 3 163 Inhyrd 
paviljong 

Skola UN 10400 601 Bro UBKF Härnevi 28:1 Härnevi nya 
skola 

2012 5 
831 

BRA 1 227   

Skola UN 10950 602 Bro UBKF Härnevi 28:1 Härneviskol
an 
Ulleviskolan 

1898
/194
9 

635 BTA 538 Del av 
Härneviskolan 

Skola UN 10100 502 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskola
n, 
paviljonger 

  276 BTA 2 233 Inhyrd 
paviljong. 
Markinvesterin
gen är 
avskriven 

Skola UN - 503 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammars
kolan, 
paviljonger 
HT-2020 

2020 500 BRA 2 116 Inhyrd 
paviljong, 
2021: 
preliminär hyra 

Skola UN 10620 603 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan  1970 3 
163 

BRA 660   

Skola UN 10620 603 Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan
, 
paviljonger 
klassrum 
HT 2020 

2021 700 BRA 2 410 Inhyrd 
paviljong 
2021: 
Preliminär hyra 

Sporthall UN 10018 606 Bro UBKF Finnsta 1:166 Bro 
Sporthall 

1993 1 
705 

BTA 321 UN 
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Öppen 
förskola 

UN 15390 020 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 6:1 

Öppna 
förskolan i 
Kungsänge
n 

1967 168 LOA     

Öppen 
förskola 

UN 10013   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Öppna 
förskolan i 
Bro 

  128 LOA     

Dagcentra
l 

ÄON 15030   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:252 

Dagcentral
en i 
Kungsänge
n 

  1 
771 

LOA   Hemtjänst, 
Komvux, PRO, 
SBF 

Dagcentra
l 

ÄON 13020   Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 Dagcentral
en i Bro 

          

Dagverks
amhet 

ÄON 12007 788 Bro UBK Kvista 2:5 Kvistaberg 
Huvudbygg
nad 
Solrosen 

1909 773 BTA   Dagverksamhe
t för personer 
med 
demenssjukdo
m. 
Soc hyr i 2a 
hand av KFN. 
Kommunalt VA 
saknas men är 
pg. 

LSS 
Servicebo
stad 

ÄON -   Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

Kungsänge
ns 
servicehus 

          

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  64,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  65,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  65,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  70,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Vindfjä
llet 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  76,0 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  77,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  71,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  74,5 BOA     
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Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  73,0 BOA   Kontor, Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  89,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  74,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA   Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,0 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  88,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  68,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  75,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA     
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Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  61,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON     Bro Brf 
Norrgri
nden 

Finnsta 1:163 
m fl 

Bro 
servicehus 

  58,5 BOA   Avräkning 
Kommunen 
Vakant 

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    73,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    73,5 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

    68 BOA     

Service 
lgh 

ÄON -   Kung
säng
en 

Brf 
Vinbär
et 

Kungsängens-
Tibble 1:397 

            

VOB ÄON 10920 181 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgård
en, boende 

1995 1 
100 

BOA    32 lgh 

VOB ÄON 10920 181 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgård
en, gem 

1995 1 
425 

LOA     

VOB ÄON 15322 180 Kung
säng
en 

UBKF Kungsängens-
Tibble 1:476 

Hagtorp, 
boende 

2010 1 
238 

BOA    36 lgh 

VOB ÄON 15322 180 Kung
säng
en 

UBH Kungsängens-
Tibble 1:476 

Hagtorp, 
gem 

2010 1 
602 

BRA   Attendo driver 
verksamheten 

VOB ÄON 10660 174 Bro UBH Härnevi 1:72 Norrgården, 
Boende 

195X
/201
4 

664 BOA    23 lgh 

VOB ÄON 10660 174 Bro UBH Härnevi 1:72 Norrgården, 
Boende 

195X
/201
4 

1 
300 

BOA     

VOB ÄON 10660 174 Bro UBH Härnevi 1:72 Norrgården, 
Gem 

195X
/201
4 

1 
770 

LOA   fd Solgården 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Maja Taaler Larsson 

VA-chef 

VA-enheten 

   

Maja.TaalerLarsson@upplands-bro.se 

2021-09-28 TN 21/0427  

Tekniska nämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Indexuppräknad VA-taxa 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att indexuppräkna taxan för år 2022 enligt beslut § 207 KF 2020-12-16. 

Sammanfattning 

Enligt beslut ska anläggningsavgifterna höjas med indexjustering årligen enligt 

Entreprenadindex, serie 311. Vilket för år 2022 innebär en höjning på 4% 

(index juni 2020 till juni 2021). 

Enligt beslut ska brukningsavgifterna höjas stegvis med 5% årligen till och 

med år 2024. Utöver höjningen ska brukningsavgifterna även indexjusteras 

årligen enligt konsumentprisindex (KPI) vilket för år 2022 innebär en total 

höjning på 7% (5% + index aug 2020 till aug 2021). 

Beslutsunderlag 

 Beslut Kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 207 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2021 

 Uträkning indexuppräkning 

 VA-taxa 2022, indexuppräknad 

Ärendet 

Enligt KF beslut § 207 ska anläggningsavgifterna höjas med indexjustering 

årligen enligt Entreprenadindex, serie 311. Vilket för år 2022 innebär en 

höjning på 4% (index juni 2020 (116,5) till index juni 2021 (121,2)). 

Enligt KF beslut § 207 ska brukningsavgifterna höjas stegvis med 5% årligen 

till och med år 2024. Utöver den årliga höjningen ska brukningsavgifterna även 

indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex (KPI) vilket för år 2022 

innebär en total höjning på 7% (5% + index aug 2020 (337,07) till index aug 

2021 (343,99)) 

I jämförelse med grannkommuners VA-taxa ligger Upplands-Bro i paritet med 

sina 56,63 kr/m2 för 2021 jämfört med Järfälla 60,48 kr/m2, Håbo 90,8 

kr/kvm, Sigtuna 49,1 kr/kvm och Knivsta 79,3 kr/kvm. Även efter justering 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-28 TN 21/0427 

 
 

2022 kommer kostnaden på 60,6 kr/kvm ligga i paritet med 

grannkommunernas nivå för 2021. 

Barnperspektiv 

En aktualiserad VA-taxa medför att verksamheten kan drivas med kvalitet och 

möjliggör att krav på VA-verksamheten kopplat till hälsa och miljö kan 

uppfyllas. Ett rent dricksvatten i kranen är en nödvändighet och lyx för alla 

Upplands-Bro-bor, även barnen. Ett långsiktigt förebyggande underhåll av VA-

anläggningen minskar också verksamhetens miljöpåverkan i form av färre 

utsläpp av orenat avloppsvatten till Mälaren, mindre tillskottsvatten och 

dricksvattenläckage vilket i sin tur minskar belastningen på de stora 

reningsverken, med lägre energi- och kemikalieförbrukning som följd. Bättre 

vattenkvalitet i våra hav, sjöar och vattendrag, badvattenkvalitet och minskat 

koldioxidavtryck är andra positiva och långsiktiga effekter, vilket är till gagn 

för kommande generationer.    

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 VA-chef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. VA-taxa 2022, indexuppräknad 

2. Uträkning indexhöjning 

3. Kommunfullmäktige 2020-12-16 § 207 

Beslut sänds till 

 VA-avdelningen 

 Kansliavdelningens juridikenhet 
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Taxa f ör Upplands-Bro
kom m uns allm änna v atten-
och av loppsanläggning
Fastställd av Kommunfullmäktige den 2020-12-16, Kf § 207
Uppdaterad 2021-10-xx, TN § xx
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Taxa för Up p l an d s-Bro kommu n s al l män n a vatten- och
avl op p san l äg g n in g
Antagen av kommunf ullmäkt i ge den 2020-12-16, Kf § 207
Huvudma n för den allmänna vatten- och avloppsanlä ggninge n är Upplands-Bro kommun

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun.

§ 1 A v g i f t s s k y l d i g h e t

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmä nna vatten- och
avloppsanlä ggni ng skall ägare av fastighet eller annan avgifts sk yld ig inom anläggninge ns
verksamhetso mråde betala avgifter enligt denna taxa.

Av gif t ssk yldig är alt ernat iv t den som enligt 2 § lagen om allmänna v at t ent j änster (2006:412)
j ämst älls med f ast ighet sägare. Av gif t ssk yldig f ör ändamålet dagv at t en gat a, Dg är äv en den
som ansv arar f ör at t allmän plat smark st älls i ordning och underhålls, om f örut sät t ningarna i
27 § i lagen om allmänna v at t ent j änst er är uppf yllda.

§ 2 A v g i f t s t y p e r

Avgifter na utgörs av anläggni ngsa vgifte r och brukningsa vgifte r.

§ 3 F a s t i g h e t s t y p e r

I dessa taxeföreskrifte r avses med

Bost adsf ast ighet : fastighet som utesluta nde eller huvudsak li ge n är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamå l. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som utesluta nde eller huvudsak lige n är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalyta n är det viktiga ste sett från
användarsynp unkt.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställnings loka le r Sporthallar

Hotell Restauranger Lagerlokale r

Hantverk Småindus tr i

Utbildning Sjukvård

Annan f ast ighet : fastighet som utesluta nde eller huvudsak li ge n är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamå l och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighe t.

Obebyggd f ast ighet : fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
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Lägenhet : ett eller flera utrymme n i byggnad som i upplåtelse hä ns ee nde bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymme n i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighe t, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhe t.

Då andelen ouppvärmda utrymme n i bostadsfastighe t, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighete ns
BTA beräknas fastighete ns antal lägenhe ter på följande sätt:

Full avgift för uppvärmd BTA
67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillva tte n
För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatt e n utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten

Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14

Allmän plat smark : mark som i detaljplan enligt plan- och bygglage n (2010:900) redovis a s
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övr igt
motsvarar sådan mark.

§ 4 A v g i f t s s k y l d i g h e t f ö r e l i g g e r

4. 1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjni ng Ja Ja

S, spillvattenavlo pp Ja Ja

Df, dag- och dränvattena vl op p från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattena vl opp från allmän platsmark Ja Ja

4. 2 Avgiftssk yld ighe t för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud ma nne n
upprättat förbinde lsep unkt för ändamålet och infor merat fastighe tsä gare n om
förbinde lsep unkt e ns läge.

Avleds Df till den allmä nna anläggni nge n utan att förbindelsep unkt upprättats, inträder
avgift ssk yldi ghet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsä gare n infor mera ts om detta.

Härv id f örut sät t s at t samt liga i 24 § f örst a st yck et 1 och 2 i lagen om allmänna v at t ent j änster
angiv na f örut sät t ningar f ör av gif t ssk yldighet är uppf yllda.

4. 3 Avgiftssk yld ighe t för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighets ä gare n infor mera ts om detta.
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4. 4 Avgiftssk yld ighe t för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmä n
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättninga r na i 27 § i lagen om allmänna
vattentjäns ter är uppfyllda.

4. 5 Anläggni ngsa vgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgift ssk yld i ghet inträder.
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Anläggn ing savg ift er (§§ 5–12)
Av gif t er f ör allmänna v at t ent j änster är belagda med lagst adgad merv ärdessk at t .

§ 5 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r b o s t a d s f a st i g he t

5.1 För bost adsf ast ighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggnings a vgift.

Avgift utgår per fastighet med:

UTAN MOMS MED MOMS

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om 42 848 kr om 53 560 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 33 850 kr om 42 312 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 55,70 kr om 69,63 kr

d) en avgift per lägenhet om 33 636 kr om 42 045 kr

e)*
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats. om 11 997 kr om 14 997 kr

* Av gif t enligt 5.1 e) t as ej ut om av gif t ut t ages f ör Df enligt 5.1 a) och b). I det f all av gif t
enligt 5.1 e) t as ut reduceras av gif t enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 ef t ersomserv isledning
och f örbindelsepunk t i det t a int e lagt s respek t iv eupprät t at s.

5.2 Är förbinde lsep unkt gemensa m för två eller flera fastighe ter, fördelas avgifte r enligt 5.1
a) lika mella n fastighete r na.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighet e ns areal enligt förrättningska rta, nybyggnadsk arta eller
annan karta som huvudma nne n godkänner. Vid tredimens io ne lla fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastighete r na i proportion till byggnaderna s bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summa n av avgifter na enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbinde lsep unkt för Df inte upprättats, summan av avgifter na
enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade f örhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 t as ut yt t erligare av gif t enligt 5.1 c) i
den mån ov an angiv en begränsningsregel så medger och med iak t t agande av v ad som
f öresk riv s i 8.2.
5. 4 Lägenhetsa nta let bestäms efter de ritninga r enligt vilka bygglo v beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudma nne n godkänner.
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5. 5 Dras ytterligare servisled ninga r fram och upprättas ytterligar e förbindelsep unkte r, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5. 6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillko mma nd e tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräk ning av av gif t f ör t illk ommande t omt yt a iak t t as begränsningsregeln i 5.3.

5. 7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillko m ma nde lägenhet.

5. 8 Tillko m mer bortledning av Df till den allmä nna anläggninge n utan att förbinde lsep unk t
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r a n n a n f a s t i g h e t
6. 1 För annan f ast ighet skall erläggas anläggningsa vgift.

Avgift utgår per fastighet med:

UTAN MOMS MED MOMS

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om 42 848 kr om 53 560 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 33 850 kr om 42 312 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 97,48 kr om 121,85 kr

d)*
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats. om 11 997 kr om 14 997 kr

* Av gif t enligt 6.1 d) t as ej ut om av gif t ut t ages f ör Df enligt 6.1 a) och b). I det f all av gif t
enligt 6.1 d) t as ut reduceras av gif t enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 ef t ersomserv isledning
och f örbindelsepunk t i det t a int e lagt s respek t iv eupprät t at s.

6. 2 Är förbinde lsep unkt gemensa m för två eller flera fastighe ter, fördelas avgifte r enligt 6.1
a) lika mella n fastighete r na.

6. 3 Tomtytan utgörs av fastighet e ns areal enligt förrättningska rta, nybyggnadsk arta eller
annan karta som huvudma nne n godkänner.
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6. 4 Huvudma nne n kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighe ts areal, motsvarande mark som tills vidar e inte utnyttjas för
verksamhete n på fastighe te n.

Anst ånd medges f ör v iss t id, högst 10 år. Om mark under anst åndst iden genom
f ast ighet sbildningsåt gärd f rångår f ast ighet en upphör anst åndsmedgiv andet at t gälla och
rest erande t omyt eav gif t f örf aller t ill bet alning.

Ut est ående belopp löper med ränt a enligt 5 § ränt elagen (SFS 1975:635) f rån den dag
anst åndet bev ilj ades t ills anst åndet upphör. För t id däref t er ut går dröj smålsränt a enligt 6 §
ränt elagen.

6. 5 Dras ytterligare servisled ninga r fram och upprättas ytterligar e förbindelsep unkte r skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) ochb).

6. 6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillko mma nd e tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6. 7 Tillko m mer bortledning av Df till den allmä nna anläggninge n utan att förbinde lsep unk t
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1d).
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§ 7 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r o b e b y g gd f a s t i g h e t

7. 1 För obebyggd f ast ighet skall erläggas del av full anläggnings a vgift.

Avgift utgår per fastighet med:

BOSTADS-
FASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70%

Lägenhet s avgift 5.1 d) 0%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e) 100% 6.1 d) 100%

Avgifter na är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summa n av avgifter na 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmä nna anläggni nge n men förbinde lsep unk t
för Df inte upprättats, summan av avgifte r na enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7. 2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande :

BOSTADS-
FASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30%

Lägenhet s avgift 5.1 d) 100%

Avgifter na är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskrift e n i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 R e d u c e r a d a v g i f t

8.1 Föreligge r inte avgiftssk yld ighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande :

AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20%

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20%

Lägenhet s avgift 5.1 d) 30% 50% 20%

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) 100%

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20%

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20%

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) 100%

För avgiftsä nda må le t Df tas endast en av avgifter na ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).

Avgifter na är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftssk yld ighe t för ändamål, för vilket avgift ssk yld i ghet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid t illämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräk nas de sammanlagda av gif t erna f ör
t illk ommande serv isledningar int e t ill högre belopp än 100% av av gif t en enligt 5.1 a)
respek t iv e 6.1 a), äv en om serv isledningarna lagt s v id olik a t illf ällen och av gif t erna därmed
bliv it högre.
8.3 För servisled ni ng som på fastighe tsä gare ns begäran utförs senare än övriga
servisled ninga r för fastighe te n skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsa vgi ft om
30 % av avgifte n enligt 5.1 a). Etableringsa vgifte n avses täcka huvudma nne ns merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisled ningar.
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§ 9 A n l ä g g n i n g s a v g i f t a l l mä n p l a t s m a r k

Den som svarar för att allmä n platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsa vgi ft.

Avgift utgår med:
UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortled nin g om 47,13 kr om 58,92 kr

§ 10 S ä r t a x a s a m t a v t a l o m V A-a v g i f t

Om för viss eller vissa fastighete r kostnaden för att förse fastighe ter na med vatten och avlop p
i beaktansvärd omfattning avviker från fastighe ter na inom verksamhetso mrådet i övrigt, ska ll
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighe t beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvud ma nne n i stället
komma överens med fastighet sä gare n eller annan avgift ssk yld i g om avgifte ns storlek.

§ 11 B e t a l n i n g a v a v g i f t

11.1 Sedan avgift ssk yld i ghet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkninge n, skall erläggas
dröjsmålsrä nta enligt 6 § räntelagen från den dag betalninge n skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmä nna vattentjäns ter skall en anläggni ngsa vgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgifte n uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighe te ns ekonomiska bärkraft och övriga omständighete r, om
fastighetsä gare n så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelage n på varje del av avgifte n som förfaller till betalning i framtide n från den dag dåden
första inbetalninge n skall ske till dess ifrågavara nde del av avgifte n betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavar a nde del av avgifte n betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftssk yld ighe t enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligge r, då bygglov för avsett ändrat
förhålla nde meddelats eller ändrat förhålla nde – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligge r fastighe tsä gar e n att omgående anmäla till
huvudma nne n när det ändrade förhålla nde t inträtt. Försummar fastighe tsä ga re n denna
anmälni ngsp likt, tas dröjsmålsrä nta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflut it
sedan avgiftssk yld ighe t inträdde och fram till dess tillä ggsa vgi fte n betalas.

§ 12 S ä r s k i l d a e r s ä t t n i n g a r

12.1 Om efter ansökan från fastighe tsä gar e och särskilt medgiva nde av huvud ma nne n
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvud ma nne n bedömt
nödvändiga, skall fastighetsä ga re n som begärt arbetets utförande ersätta huvudma nne n
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighets ä gare begär att ny servisled ning skall utföras i stället för redan befintli g
och finner huvud ma nne n skäl bifalla ansökan om detta, är fastighet sä gare n skyldig att bekosta
dels den nya servisled ninge ns allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisled ninge ns ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisled ninge ns allmänna del.

12.3 Finner huvudma nne n påkallat att utföra ny servisled ni ng i stället för och med annat läge
än redan befintli g, är huvud ma nne n skyldig att ersätta fastighetsä gare n hans kostnad för
fastighete ns del av den nya servisled ni nge n och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisled ni nge ns ålder ochskick.

Brukningsavgift er (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänste r är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13 B r u k n i n g s a v g i ft f ö r b e b y g g d f a s t i g he t

13.1 För bebyggd fastighe t skall erläggas brukningsa vgi ft.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS MED MOMS

a) en fast avgift per år om 996 kr om 1 245 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten om 20,11 kr om 25,13 kr

c)
en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 453 kr om 566 kr

d)
En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhante ring.

om 453 kr om 566 kr

e) En avgift per m2 tomtyta och år för övriga

fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta. om 0,59 kr om 0,74 kr
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13.2 Föreligge r inte avgifts sk yld ighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifte r na.

Följande avgifte r skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V S Df Dg

Fast avgift 13.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 %

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 %

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter

13.1 e) 30 % 70 %

Avgift efter tomtyta 13.1 d) 30 % 70 %

Avgifter na är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsä gar e n är betalningsa ns va r ig för allt vatten som levereras till fastighe te n. Har
huvudma nne n bestämt att för bebyggd fastighet vattenförb r uk ninge n tills vidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbos tad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbos tad.

13.4 För s k byggvat te n skall erläggas brukningsa vgi ft enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmä ngde n uppgå till 30 m3 per lägenhe t.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighe t) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgift e n enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.

Parallellkopp lade vattenmäta re räknas som ett mätställe.

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudma nne n undersöka
mätaren, om huvudma nne n finner det nödvändigt eller om fastighe tsä gare n begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvis ning i två
kontrollp unkte r enligt SWEDACs föreskrift er om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungera t, har huvud ma nne n rätt
att uppskatta förbrukninge n.

Fastighetsä gar e som inte godtar huvud ma nne ns beslut efter genomförd undersökning eller
huvudma nne ns uppskattning av förbrukninge n, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödo msto le n.

13.7 Har fastighets ä gare begärt undersökning av vattenmä tare och mätaren härvid godkänns ,
skall fastighet sä gare n ersätta huvud ma nne n för undersökningskos t nader na i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvat te nmä ngd, som enligt huvudma nne ns medgiva nde avleds till
dagvattenled ning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgifte n enligt 13.1
b).

§ 14 A v g i f t s g r u n d a nd e a l l m ä n p l a t s m a r k

Den som ansvarar för att allmä n platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsa vgi ft. Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

om 0,86 kr om 1,08 kr

§ 15 Ö k a d e l l e r r e d u c e r a d a v g i f t f ö r s p i l l v a t t e n a v l o pp

Tillfö rs avloppsnätet större spillva tte nmä ngd än som svarar mot levererad vattenmä ngd eller
avleds inte hela den levererade vattenmä ngde n till avloppsnätet skall avgift för
spillvat te na vlopp erläggas efter den mängd spillva tte n som avleds till avloppsnätet.

Mängden sk all best ämmas genom mät ning på f ast ighet sägarens bek ost nad av if rågav arande
v at t en- eller spillv at t enmängd eller på annat sät t som öv erensk ommit s mellan huv udmannen
och f ast ighet sägaren.

En f örut sät t ning f ör at t av gif t en f ör av let t spillv at t en sk all debit eras ef t er annan grund än
ef t er lev ererad mängd v at t en är at t sk illnaden mellan mängderna v at t en och spillv at t en är
av sev ärd.

§ 16 O b e b y g g d f a s t i g h e t

För obebyggd fastighet inom detaljpla n skall erläggas brukningsa vgi ft enligt 13.1 a).

Föreligger int e av gif t ssk yldighet f ör samt liga i 4.1 angiv na ändamål reduceras den f ast a
av gif t en. Följ ande av gif t er sk all därv id erläggas f ör respek t iv e ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 13.1 a) 40% 40% 10% 10%

Avgifter na är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17 S ä r s k i l d a a v g i f t e r

17.1 Har huvudma nne n på fastighe tsä ga re ns begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsä gare n åsidosatt sin skyldighet vattentil lförse l n avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvud ma nne n debiteras följande avgifter :

Avgift per UTAN MOMS MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare Besök 1 100 kr 1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel Besök 1 100 kr 1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 100 kr 1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 2,5 Mätare 1 100 kr 1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6 Mätare 1 300 kr 1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10 Mätare 1 508 kr 1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn Mätarbrunn 1 100 kr 1 375 kr

Förgäves besök Bokat besök 552 kr 690 kr

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15 Enhet 668 kr 835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större Enhet 1 760 kr 2 200 kr

För arbeten som på fastighets ä gare ns begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16)
debiteras ett tillä gg om 75 % av ovan angivna belopp.

17.2 Om överenskomme ls e träffats mellan huvud ma nne n och abonnenten för
sprinkler fö rsör j ning erläggs en årlig avgift enligt nedan:

Anslutningsdiameter: UTAN MOMS MED MOMS

Upp till 100 mm 5 000 kr 6 250 kr

Upp till 200 mm 10 000 kr 12 500 kr

Större än 200 mm 15 000 kr 18 750 kr

17.3 Nyttjande av vattenkiosk

Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgi ft per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m3 tillkommer)

400 kr 500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år 200 kr 250 kr
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Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten 12,60 kr 15,75 kr

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer) 100 kr 125 kr

§ 18 S ä r t a x a s a m t a v t a l o m a v g i f t

Om för viss eller vissa fastighete r kostnaden för att förse fastighe ter na med vatten och avlop p
i beaktansvärd omfattning avviker från fastighe ter na inom verksamhetso mrådet i övrigt, ska ll
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighe t beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvud ma nne n i
stället komma överens med fastighe tsä gar e n eller annan avgiftssk yld ig om avgifte ns storlek.

§ 19 B e t a l n i n g s vi l l ko r

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudma nne n. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundva l av
enligt mätning förbrukad vattenmä ngd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkninge n, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalninge n skulle skett.

Sk er enligt huv udmannens beslut mät arav läsning int e f ör v arj e debit ering, f år mellanliggande
debit eringar sk e ef t er uppsk at t ad f örbruk ning. Mät arav läsning och debit ering ef t er v erk lig
f örbruk ning bör sk e i genomsnit t minst en gång per år. Av läsning och debit ering bör därj ämt e
sk e på f ast ighet sägarens begäran med anledning av f ast ighet söv erlåt else.

§ 20 A v f a s t i g h e t s ä g a r e b e g ä r d a å t g ä r der

Har fastighetsä gare begärt att huvudma nne n skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggninge n i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighe te ns VA-förhålla nde n, får huvudma nne n i stället komma
överens med fastighet sä gare n eller annan avgift ssk yld i g om avgifte ns storlek.
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Taxans införande

§ 21 T a x a n s i n f ö r a n d e o c h t v i s t

Denna taxa träder i kraft 2022–01–01. De brukningsa vgi fter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsä gare, skall därvid tillä mp as i fråga om
den vattenmä ngd som levereras och den spillva tte nmä ngd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträda nde.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighet sä gare och huvud ma nne n beträffande tillä mp ni ng och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödo msto le n jämlikt 53 § lagen om
allmä nna vattentjänst er.

§ 22 I n d e x j u s te r i n g
22.1 Avgifter enligt 5 – 6, 9 §§ (anläggnings a vgifter ) är baserade på Entreprenad inde x serie 311
(indexta l 116,5, juni 2020). När detta index ändras, har huvud ma nne n rätt att reglera
avgift sbe loppe n därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs till närmast
hela kronor utom vad gäller avgift per m2 tomtyta och avgift per m2 allmä n platsmark för
anordnande av dagvattenbort led ni ng.

22.2 Avgifter enligt 13-16§§ (bruknings a vgifter ) är baserade på Konsumentpr is inde x, KPI,
(indexta l 337,07, augusti 2020) (1980 = 100). När detta index ändras, har huvud ma nne n rätt att
reglera avgiftsbe loppe n därefter, dock inte oftare än en gång årlige n. Erhållna belopp höjs till
närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpr iset (m2) för dagvatten, kubikmeterpr iset
(m3) för vatten och spillvat te n samt avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten.



91 Indexuppräknad VA-taxa 2022 - TN 21/0427-2 Indexuppräknad VA-taxa 2022 : 2. Uträkning indexhöjning

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Uträkning 2022

Entreprenadindex, serie 311

116,5 jun‐20

121,2 jun‐21

4,7 4%

BRUKNINGSAVGIFTER

Uträkning 2022

KPI fastställda tal (tabell på SCB)

337,07 aug‐20

343,99 aug‐21

6,92 2%
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Annika Askeljung Jonsson 
Kartingenjör 
Mät- och GIS-enheten 
annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se 

2021-09-27 TN 21/0379  

Tekniska nämnden 

-  
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Namnsättning av rondell i Tegelhagen, Bro 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att den nybyggda rondellen i anslutning till Torparetorget i norra Tegelhagen 
ska heta Torparerondellen. 

Sammanfattning 
En ny rondell har byggts i anslutning till Torparetorget i norra Tegelhagen och 
behöver ett namn. Namnet Torparerondellen är kopplat till det redan beslutade 
namnet på torget där rondellen byggts, nämligen Torparetorget. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021 

Ärendet 
En ny rondell har byggts i anslutning till Torparetorget i norra Tegelhagen och 
behöver ett namn. Namnet Torparerondellen är kopplat till det redan beslutade 
namnet på torget där rondellen byggts, nämligen Torparetorget. 
 
I tjänsteskrivelsen daterad 2019-10-22 inför det tidigare beslutet om namnet 
Torparetorget står bland annat följande: ”I planområdets norra del föreslås 

namnen Landbovägen och Torparetorget. De anknyter till torpen Husbytorp 
och Klockartorp, belägna inom respektive nära planområdet. Torpen tillhörde 
Brogård. Torp användes redan i de medeltida landskapslagarna som benämning 
på enstaka gårdar som etablerats på ny mark genom utflyttning från en by. 
Under 1600-tal blev torp beteckning för gårdar på annans mark, ofta tillhöriga 
herrgårdar eller kronan, som fick betala någon form av arrende för att bruka 
marken, till exempel dagsverksplikter och andra skyldigheter eller (från 1800-
talets slut) kontant betalning. Landbo var från medeltid en benämning för en 
gårdsbrukare som brukade annans mark mot någon form av arrende” och en 
”torpare var en landbo.”  
 
Namnförslaget har tagits fram i dialog med kommunens Gata/Park/Trafik-
avdelning.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-27 TN 21/0379 

  

 

 
Kartan visar med blå markering var den nya rondellen har byggts i Tegelhagen, Bro 

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten 
att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta 
påverkar även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn 
uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 

 

 

 

 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen Annika Askeljung Jonsson 

 Namnberedningsgruppen 

 
 
Beslut sänds till 

 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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Annika Askeljung Jonsson 
Kartingenjör 
Mät- och GIS-enheten 
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Namnsättning av ny lekpark med gym i Brunna 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att den nya lekparken med gym i Brunna ska få namnet Liten och stor-parken. 

Sammanfattning 
En ny kommunal lekplats med olika delar för olika åldersgrupper samt ett 
utegym byggs just nu i Brunna på en grönyta norr om Tarantellast igen och 
Artistvägen. Parken behöver ett namn samt adress för att underlätta för 
besökare att hitta dit. Namnförslaget Liten och stor-parken betonar att parken 
är till för alla, den är inte bara tänkt som en lekpark för små barn. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021 

Ärendet 
En ny kommunal lekplats med olika delar för olika åldersgrupper samt ett 
utegym byggs just nu i Brunna på en grönyta norr om Tarantellastigen och 
Artistvägen. Parken behöver ett namn samt adress för att underlätta för 
besökare att hitta dit, men även för räddningstjänst vid eventuell nödsituation. 
Namnförslaget Stor och liten-parken betonar att parken är till för alla. Den är 
inte bara tänkt som en lekpark för små barn utan även ungdomar, vuxna eller 
hela familjer ska kunna hitta något att göra här, även om det inte är en typisk 
aktivitetspark. Parken byggs i hållbara naturmaterial.  

Namnförslaget har tagits fram i dialog med kommunens Gata/Park/Trafik-
avdelning. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-27 TN 21/0388 

  

 

Kartan visar med röd markering Stor och liten-parkens ungefärliga placering norr om Tarantellastigen 

 

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten 
att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta 
påverkar även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn 
uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 

 

 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen Annika Askeljung Jonsson 

 Namnberedningsgruppen 

 
 
 

Beslut sänds till 

 Gata/Park/Trafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-10-04 TN 20/0109  

Tekniska nämnden 
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