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Övergripande mål och budget 2021 med 
planering för 2022 – 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 28 oktober 2020. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 
oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 20/0363 

 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet 
med budget 2021-2023.  
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28 
oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och 
planering för 2022-2023. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-xx med 
bilaga; Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022-
2023. 

 Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet 
med budget 2021-2023.  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28 
oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och 
planering för 2022-2023. 

Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 19 
oktober och 26 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även 
barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar 
att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas. 
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Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 
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1 Ett hållbart Upplands-Bro 
– kommunen som ger 
plats 

 

  

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår 
vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla 
människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till utveckling. Samtidigt 
står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.  

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna 
inom områdena demografi, värderingsförändringar, 
digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående pandemin 
och dess påverkan kort- och långsiktigt. Det finns stora ekonomiska utmaningar 
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för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora 
möjligheter. Möjligheterna handlar främst om medarbetares goda prestationer, ett 
innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens 
välfärd.   

Våra resurser prioriteras nära våra invånare 
Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som 
trycket är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav på kommunsektorns 
finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket 
högre än för befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt 
under en kommande tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från 
skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt 
långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på 
effektiviseringar. Effektiviseringar där vi klarar av våra verksamheter med samma 
eller högre kvalitet med krympande eller samma ekonomiska ramar som året 
innan. Effektiviseringar där vi inte skär i verksamheter, inte heller höjer avgifter, 
och där fokus hela tiden ligger på de kommunens verksamheter är till för. Inte 
minst våra barn, unga och äldre. Men också de som väljer att bo, leva och verka i 
Upplands-Bro.  

Varje skattekrona ska användas effektivt, vi har mod att skapa nya 
lösningar 
Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Moderaterna, vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och 
attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre 
livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa 
en företagarvänlig miljö som får fler i arbete. Att vi idag, 2020, rankas som en av 
Sveriges mest företagarvänliga kommun gör oss stolta, men inte nöjda. Vi 
fortsätter utveckla det lokala näringslivsklimatet tillsammans med våra många 
fantastiska företag och företagare i Upplands-Bro. Vi vill även utveckla service 
och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.  

Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka 
de beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla 
den politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade 
frågorna med kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka 
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tillgängligheten till beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta 
våra invånare.  

Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla 
Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för 
ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska 
kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör 
oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg 
plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara 
identifierade inom kommunen senast 2025.  

Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland 
annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande 
insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete 
mellan polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, 
näringsliv samt föreningar och olika frivillig-organisationer.  

Våra kommuninvånare vet bäst 
Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi 
vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi skapar valfrihet och 
hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för skolelever till fria val av 
förskola och skola samt äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller 
fristående aktörer som driver verksamheterna.  

Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både 
tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, 
bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss. 
Vi vill vara en kommun för alla åldrar i alla situationer i livet.  

Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt 
växer med cirka 2% årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens 
unika plats. De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar 
för kommunen. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service 
kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- 
och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, 
attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.  



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 6 av 54 

Näringslivet i Upplands-Bro är mycket värdefullt för ett hållbart samhälle 
I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och 
respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till 
Sveriges 12:e företagsvänligaste kommun. Vi har aldrig rankats högre, vår 
tidigare högsta placering var 16:e plats 2019. Bara i vår satsning på 
Brunna logistikområde har det senaste åren skapats cirka 2 000 arbetstillfällen, 
och åtminstone ytterligare 1 000 beräknas skapas närmsta åren. Vi har en 
nettoökning av antalet aktiebolag i kommunen senaste 10 
åren på knappt 100%, 544 stycken 2010 och 1 038 stycken 2019, och knappt 50% 
senaste 5 åren. Att vi har ett företagsklimat i toppklass kommer åren 
framöver vara avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor 
från bidrag och utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även 
civilsamhällets insatser tillsammans med människors ideella engagemang en 
viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens behövande och utsatta, vilket vi 
värdesätter.  

I Upplands-Bro ges möjligheter till livslångt lärande och meningsfulla liv 
I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa 
generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men 
också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, 
fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade 
underhållet av kommunens skol- och förskolelokaler. Utbildning är den kanske 
enskilt viktigaste delen för att skapa förutsättningar för var och en att fått bra liv. 
Utbildning är en viktig nyckel in på arbetsmarknaden, idag och än mer framöver. 
Vi satsar på utbildning i alla delar. Möjligheten till omställning mitt i livet blir allt 
viktigare. Vår vuxenutbildning ska fortsätta utvecklas för att möta behoven hos 
både arbetsgivare och de som behöver ställa om. Utbildning ger jobb. Delar som 
på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta attraktivitet för såväl 
befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få 
bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt välmående.  

Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska vara stark. 
I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får 
en värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett 
äldreboende eller får hjälp i hemmet av hemtjänsten.  
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Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där 
ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där människors egenmakt och 
behov står i centrum. Vi skapar ett Upplands-Bro där människor vill bo, leva och 
verka.  

  
  

  

Fredrik Kjos (M)                                                         Martin Normark (L) 

  

  

Jan Stefansson (KD)                                                   Lisa Edwards (C) 
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2 Så här styrs Upplands-Bro 
 

 

2.1  Vision och övergripande mål  
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas 
mot 2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger 
plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i 
ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar 
förutsättningarna för service och nytta för invånarna. 

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Att långsiktigt 
verka för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är avgörande för hur 
Upplands-Bro kommer att lyckas att leverera service och nytta i framtiden. Detta 
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innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av 
hållbarhet: den sociala, ekonomiska och den miljömässiga aspekten. 

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-
Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.  

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att 
Upplands-Bro behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha 
ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande arbete samt 
omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för Upplands-
Bros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och förändra arbetssätt 
kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.  

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. 

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan 
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas 
mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal 
där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.  

2.2  Övergripande mål för Upplands-Bro 
De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande 
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att 
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uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För 
att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om 
omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger 
också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör förutsättningar för att 
utveckla service och nytta.  

2.2.1  Stärka demokratin 
Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och 
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 

2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett 
barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige 
ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje 
beslut. Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid 
beslutsfattande. Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar 
inriktningen på vår verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och 
avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen 
om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig 
de vidtas av offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar 
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda barnets bästa 
behöver särskilt beaktas.”  

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas 
liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att 
forma ett hållbart samhälle.  

Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan 
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande 
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar 
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i 
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och 
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras 
genom tre strategiska områden.  

Att stärka demokratin består i tre områden: 
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin   
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• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  
• försvara – fler ska stå upp för demokratin 

 

Tematiska områden inför 2021 

Förankra  

För Upplands-Bro kommun är en viktig grund att utföra ett kvalitativt 
grunduppdrag där service och bemötande upplevs som gott. Förtroende för 
kommunens kärnverksamhet lägger grunden för hur kommunen uppfattas. Under 
2021 fortsätter e-tjänster att utvecklas, även Upplands-Bro sätt att mäta utvecklas 
så att våra indikatorer fokuserar på kvaliteten och bemötanden i våra tjänster, 
avslutningsvis är inriktningen att omsätta utfallet av olika mätningar mer effektivt 
i våra verksamheter.  

Deltagandet i beslutsprocesser, opinionsbildning och politiska diskussioner är 
mindre vanligt i vissa grupper i samhället. Det finns en del av befolkningen som 
står helt utanför och varken deltar eller känner sig delaktig i demokratin. Detta 
demokratiska utanförskap är starkt kopplat till socioekonomisk utsatthet. För att 
öka delaktigheten hos dessa grupper behöver fler få tillgång till kunskap, 
kompetenser och verktyg som möjliggör deltagande. En viktig del är 
samhällstillit. Delaktighet ökar invånarens tilltro till sin egen förmåga och sitt 
samhälle.  Biblioteken är viktiga mötesplatser där invånare kan mötas och föra 
dialog. Det är också viktigt med insatser som gör politiska processer mer 
tillgängliga för invånarna och som sänker trösklarna för att framföra synpunkter. 
Under året kommer medborgardialogen utvecklas. 

Främja  

En stark och levande demokrati drivs framåt av människors engagemang och 
deltagande. Alla i Upplands-Bro, oavsett bostadsort, kön, ekonomiska 
förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin 
talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen. 
Demokratiska processer måste utformas med beaktande av mångfalden i 
befolkningen och utifrån människors olika behov och förutsättningar. I Upplands-
Bro är det betydelsefullt att lägga vikt vid att barn och unga är delaktiga och har 
möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Upplands-Bro kommun 
ska verka för att invånare, företagare och andra intressenter, kan agera på ett 
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miljö- och klimatmässigt positivt sätt. Genom kunskap och delaktighet ges 
förutsättningar för invånare att bidra och skapa ett hållbart samhälle. 

Under året kommer dialog och samtal med invånarna att användas som verktyg 
för att främja invånarnas inflytande. I Upplands-Bro finns idag olika råd för 
dialog (ungdomsråd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd) dessa kommer ses över 
och i ett brett perspektiv värderas relativt syfte och funktioner samt värdera 
målgruppernas möjlighet till inflytande. 

Försvara  

En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande 
samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv. 
Det offentliga debattklimatet är hårdare idag och allt för många opinionsbildare, 
förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat. Under 2021 
kommer kommunikationsstrategin att utvecklas till att bemöta och proaktivt verka 
för att kommunens uppdrag synliggörs och förtydligas. Under 2021 tas även 
riktlinjer och utbildningsmaterial fram för hur tjänstepersoner och förtroendevalda 
kan utveckla dialogen i sociala kanaler.  

Under 2021 kommer Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera 
valnämnden, se över valkretsar och påbörja förberedelser för valet 2022. 

2.2.2  Meningsfullt åldrande 
Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet 
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.” 

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet, 
trivsel, och tillgänghet.  

Forskarvärlden delar in åldrande i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och 
socialt åldrande. Ett fungerande socialt liv spelar stor roll för hälsan under 
ålderdomen. Socialgerontologerna tittar till exempel på hur dagens äldreomsorg är 
organiserad och hur gamla människor blir bemötta av ett samhälle där äldre ofta 
placeras i samma fack. Människors upplevelser av åldrandet kan också höra 
samman med hur man själv bemöts som gammal och vilka värden som människor 
i högre åldrar anses ha.  
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I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens 
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som 
följd av in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. 
Inom de närmsta åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt. 
Enligt SCB enkät 2020 kommer andelen äldre över 80 att öka med 261 % till år 
2050.   

Tematiska områden 2021 
Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. 
Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Dessa grunder har 
vetenskaplig förankring, och de livsstilsfaktorer som ökar vår möjlighet till en 
lång och relativt frisk ålderdom är kost och motion, men också om social 
tillhörighet, och medicinska åtgärder. Dessa strategiska områden lägger grunden 
för Upplands-Bro kommuns arbete 2021. 

Social gemenskap och stöd 

Inom Upplands-Bro utvecklas och tillgängliggörs utbud och våra gemensamma 
mötesplatser i dialog under 2021. Att möjliggöra möten mellan generationsgränser 
sker bland annat genom aktiviteter och feriearbeten där äldre och unga möts, och i 
den fysiska planeringen. För att uppleva en plats som tillgänglig förutsätts också 
att invånaren på platsen kan känna sig trygg och säker.   

Goda matvanor 

Under 2021 tas en koststrategi fram för Upplands-Bro kommun. Koststrategin 
omfattar samtliga kommunens verksamheter. Det ska finnas ett mervärde i 
måltiderna och en hälsosam, näringsrik och miljövänlig kost ska erbjudas. 
Kommunen arbetar efter regionala livsmedelsstrategin som bidrar till att nå de 
nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt flera av målen för Agenda 
2030. 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade 
ekologiska produkter år 2030, och insatser ska ske som både främjar ett minskat 
matsvinn samt ökar svensk livsmedelsproduktion.  

Fysisk aktivitet 

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett 
kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det 
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ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion 
och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation. 

Meningsfullhet 

Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en 
människa att uppleva livet som meningsfullt, och en grundpelare för psykiskt 
välbefinnande. Ett brett utbud av aktiviteter över generationsgränser gynnar ett 
meningsfullt åldrande.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag  

2020 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet att definiera och 
nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende 
egentligen ska klara av. Det går inte att svepande säga att den som bor på ett 
äldreboende ska kunna få hjälp med alla sina sjukvårdsbehov utan att också 
diskutera hur resurser och organisation ska se ut. 

2.2.3 Lustfyllt lärande  
Mål: Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro 
skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.”  

I Upplands-Bro fokuserar vi på barns och elevernas förmågor. 

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar 
kraftig vilket leder till ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och 
unga. 

Att undersöka och förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar 
förutsättningar för en större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan 
utvecklas.  

Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva 
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att 
genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, 
samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.  

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå 
målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla 



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 15 av 54 

relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är 
förutsättningar för detta.  

Genom ett lustfyllt lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot 
en hållbar utveckling och därmed människans påverkan och beroende av natur, 
samhälle och ekonomi. Ett medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett 
fortsatt gott arbete för en hållbar utveckling över generationer.  

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig 
resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- 
och läsutveckling. 

Tematiska områden 2021 
Utvecklad undervisning genom digitala verktyg  

Inriktningen för Upplands-Bro kommun är att under 2021 utveckla de olika 
pedagogiska verksamheterna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla 
barn och elevers möjlighet att lära av och med digital teknik.  

Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att 
utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att 
digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar 
för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala 
hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.  

Utveckling av elevinflytande 

Inom ramen för Barnkonventionen som blev lag 2020 ska barns inflytande i sin 
vardag stärkas under 2021. Detta ska ske genom utveckling av bland annat ”Skola 
för mig” som finansierades 2020 med medel från sociala investeringsfonden. 
Kunskaperna och erfarenheterna från projektet ”Skola för mig” ska spridas och 
delas till kommunens övriga skolor.  

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i 
strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares 
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers 
inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Barn och ungas 
inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2021. 
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Förbättrade skolresultat 

Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både 
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för 
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande 
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och 
skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för 
gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.  

Vuxenutbildning som leder till arbete 

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro bedrivs både inom kommunen med ett stort 
fokus på regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och 
valfrihet för våra kommuninvånare. Som utbildningsanordnare är det viktigt att 
vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. 
Utbildningen ska bedrivas innovativt och nyskapande för att stödja eleverna i att 
förvärva nya kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet samt ett 
självständigt och hållbart liv.   

Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka 
kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom 
förebygga arbetslöshet. Under 2021 genomförs upphandling av vissa tjänster för 
att erbjuda valfrihet samt utveckla samverkan med externa leverantörer för ökad 
valfrihet. 

Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av utbildning och 
möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det lustfyllda lärandet är 
livslångt och är förutsättningen för Vuxenutbildningens uppdrag.  

2.2.4 Hållbar hälsa och liv 
Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra 
både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 

Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, 
fysisk aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska 
ekosystem, ren luft och rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till 
förebyggande och främjande åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. 



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 17 av 54 

Det går också att se hälsa som att stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt 
samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. 

Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och 
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande 
faktorer. Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och 
lång sikt möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och 
personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska 
genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta 
områden. 

Tematiska områden inför 2021 
Socialt hållbart samhälle  

I Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och 
jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro 
ansvarar kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan 
för invånares hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan, och bostads- och 
samhällsplaneringen bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även om i 
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund 
eller socioekonomisk situation. Under 2021 ska en ny Kultur- och fritidspolitisk 
strategi arbetas fram och den ska även inbegripa besöksnäringen och 
turistverksamheten i kommunen. 

Minskad brottslighet 

Samverkansavtalet med Polismyndigheten grundläggs genom ett aktivt arbete 
mellan Polismyndigheten och kommunens invånare genom processen kring 
medborgarlöfte. Inriktningen för arbetet är att minska brottsligheten, öka 
tryggheten och arbeta för att det inte ska finnas något utsatt område i Upplands-
Bro kommun.  
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Ökad trygghet 

Trygghet grundläggs genom människors känsla av egenmakt, social kontroll och 
gott samarbete inom och med hela samhället. Tillsammans med myndigheter, 
frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar Upplands-Bro aktivt för 
att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta miljöer. Det 
sker bland annat genom omvandling av samhället genom att säkerställa trygghet 
på offentliga platser och trygghet i skolan. 

Krisberedskap och Civilt försvar 
Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla 
och stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt Överenskommelsen mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting 
(Regioner) Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. 

Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen stärker sin förmåga att värna 
civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktiga funktioner och verksamheter och 
samtidigt bidra till ökad förmåga för Försvarsmakten att försvara Sverige vid ett 
väpnat angrepp.  

2.2.5 Hållbart samhällsbyggande  
Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning 
växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika 
plats.”   

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och 
underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen 
kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt 
hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål 
och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för 
att i samverkan med bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen 
för dessa tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, 
miljö och sociala sammanhang.  
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Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild 
fokus på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan 
utvecklas på bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och 
strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet 
anpassas efter detta.  

Tematiska områden för 2021 
God livsmiljö tillväxt i förhållande till totalekonomi 
Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som 
medel som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser 
för rekreation. Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänligt 
samhälle genom att strategier och planer antas för begränsning och anpassning till 
klimatförändringar och resurseffektivitet. 

Genom att utveckla parkmiljön skapas möjligheter till träffar över 
generationsgränser. Utrymmen till stadsträdgårdar eller odlingslotter bidrar också 
till god livsmiljö.  
Fler ska ges möjlighet att äga sitt boende.  
Att kommunens tillväxt balanseras relativt totalekonomi och ett hållbart och 
ansvarsfullt byggande är i fokus 2021. Hänsyn till människors hälsa, liv, miljö och 
trygghet och sociala sammanhang är grunden i samhällsbygget.  
Infrastruktur 
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för 
kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro 
verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser, en frekvent busstrafik och god 
tillgänglighet för gång- och cykelstråk. Människors möjlighet att transportera sig 
säkert och miljövänligt är avgörande för kommunens utveckling och framtida 
tillväxt. Under 2021 förstärks samarbetet med Trafikverket och 
Trafikförvaltningen för en utökad pendeltågstrafik till Bro.  
Ett starkt näringslivsklimat 
Under 2021 utvecklas en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i 
Upplands-Bro. Ett aktivt näringsliv grundlägger förutsättningar för ett hållbart 
samhälle. Ett livskraftigt näringsliv erbjuder människor arbetstillfällen och lägger 



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 20 av 54 

grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa en attraktiv och 
hållbar kommun. 
Under 2021 utvecklar organisationen förutsättningar för bättre service, detta 
uttrycks inom ramen för strategin, ”service och nöjdhet” som innehåller sex 
områden som samtliga inom Upplands-Bro kommer utveckla. Områdena är 
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  

Under 2020 utreds förutsättningarna för Rättviksmodellen och modellen införs 
2021 i strävan att skapa en effektivare och mer kundanpassad 
myndighetsutövning.  

Ett nära samarbete med olika aktörer inom kommunen för att säkerställa en 
hållbar samhällsutveckling för både landsbygds- och tätortsbefolkning samt bidra 
till att bibehålla och utveckla lokal livsmedelsproduktion.   

2.2.6  Valfrihet och konkurrensneutralitet  
För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns 
förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.” 

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-
Bro ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken 
äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av 
utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden.  

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar 
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och 
regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i 
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både 
lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, 
möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata 
utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom 
upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. 
Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska 
Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens och en hållbar utveckling.  
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Bild på hur vision, övergripande strategier, nämndmål samt strategier hänger samman 

2.3  Årsvisa nämndmål och styrdokument 
Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i 
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska 
göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas 
för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som 
Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga 
verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i 
övergripande målen. Under 2021 kommer samtliga verksamhetsplaner att 
integreras i Stratsys.  

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till 
något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om 
vad som ska göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. 
Dessa dokument är till för att styra beteenden för att uppnå önskad service. 

De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. 
Dessa benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och 
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delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens 
verksamheter. 

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras 
regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 
fortsätter organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande 
målen och budgeten. 

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en 
beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då 
organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt 
och hållbart. Ett gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas 
inom Stratsys under 2021.  

 

Bild på hur styrkedjan ser ut ”från vision till aktiviteter och handling 2021-2023 

2.4  Organisationens strategier för att nå övergripande mål  
För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och 
verksamheterna med stöd av följande strategier. 

2.4.1  Långsiktighet och helhet 
De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett 
kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för 
invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information 
samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer. Att 



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 23 av 54 

arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där 
modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del. Under 2021 läggs särskild 
vikt på att organisationsfilosofin HEP (helhetssyn, engagemang och 
professionalism) ska återspeglas i varje ledare och chefs beslut.  

2.4.2  Nya sätt att arbeta 
Arbetet inom förvaltningen sker förebyggande och innovativt för att möta 
framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.  

Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen 
ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande 
verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer 
Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik 
eller nya arbetssätt. Det kan även gälla satsningar för att ytterligare främja och 
tillvarata innovativa idéer inom kommunen. 

Digitalisering 
Under 2021 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för 
digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation 
och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att 
arbeta skapar förutsättningar för,  

• högre kundnöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare 
service. 

• ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad 
tillgänglighet och transparens. 

• en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, e-
tjänster och digitala lösningar utför uppgifter.  

En inriktning i nya sätt att arbeta handlar om digitalisering med utgångspunkt i att 
leverera bättre verksamhet för invånarna. Data och dataanalys används för att 
utveckla nya produkter och processer, något som brukar kallas datadriven 
innovation. Det har blivit en hörnsten med potential att höja produktivitet, 
konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet av resurser. 



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 24 av 54 

Upplands-Bro kommun producerar och samlar in stora mängder data för att utföra 
verksamheter. Upplands-Bro kommun är inte bara en stor producent av data, utan 
även en stor användare av data och analyser. Datadriven innovation kan bidra till 
att effektivisera offentlig verksamhet och att utforma bättre välfärdstjänster. En 
ökad användning av offentlig data kan också underlätta kontrollen av 
förvaltningen, öka insynen och den demokratiska utvecklingen samt göra 
privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer. 

2.4.3 Service och nöjdhet 
Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande 
och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och 
verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och 
effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av 
kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt 
kundperspektiv. 

Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens 
olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet, 
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).  

2.4.4 Dagens och framtidens kompetens 
Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande 
förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan. 
Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare, 
organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på, 
behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna 
för att innovation ska blomstra i kommunen. 

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta 
medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang 
och professionalitet utvecklas Upplands-Bro. 

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär 
att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla 
personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke, inom ramen för detta behöver 
den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas.  
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2.4.5 Utvecklat samarbete 
Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för 
nytta och service.  Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga 
myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-
Bros service till invånarna.  
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3 God ekonomisk 
hushållning 

 

3.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av 

verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till 
kommunens resultatutjämningsreserv. 

2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare 
avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter 
över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan 
användas under ett enskilt budgetår. 

3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. 

Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 
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5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, 

bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad 
miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under 
anläggningarnas livslängd. 

7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom 
givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas 
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med 
stor kostnadsmedvetenhet. 



171 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 - KS 20/0363-3 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023 : Övergripande mål och budget 2021 23 oktober 2020 (002) (003)

Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2021
 

 
 

Sida 28 av 54 

4 Planeringsförutsättningar 

 

4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar 
Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19. 
Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att 
Sverige skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020. Under våren skedde 
en kraftig nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att 
ha stabiliserats jämfört med våren, ovissheten är dock fortfarande stor, inte minst 
globalt. Från och med tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det 
en kraftig nedgång i BNP med en förväntad minskning på 3,9 procent jämfört med 
2019. Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent 
vid årsskiftet 2020/2021.  
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Lågkonjunkturen beräknas bestå ända fram till 2024. Inte förrän i början av 2024 
antas gapet mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara 
slutet.  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
BNP % 1,2 -3,9 2,9 3,1 2,4 2,2 
Sysselsättning, timmar % -0,3 -3,7 1,5 1,5 1,5 0,9 
Arbetslöshet % 6,8 8,8 9,5 8,6 7,7 7,5 
KPIF % 1,7 0,5 1,2 1,6 1,8 2,0 
Realt skatteunderlag 0,5 0,8 -0,1 1,5 1,2 0,9 

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2020 (SKR) 

4.2 Förväntad befolkningsutveckling 
Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 
november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. 
Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 
invånare 2023.  
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4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag 
Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser 
för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en 
bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en 
prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar 
den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från 
den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för 
budgeten har SKL:s prognos den 1 oktober 2020 använts.  

Skatteintäkter och generella bidrag 

Mkr 2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 1254,9 1309,4 1356,4 1409,5 

Inkomstutjämning 258,0 248,2 273,8 323,7 

Kostnadsutjämning 76,5 89,6 86,6 111,1 

Regleringsbidrag/-
avgift 30,0 89,3 76,8 55,0 

LSS-utjämning -21,6 -19,3 -19,6 -20,3 

Fastighetsavgift 47,4 48,9 48,9 48,9 

Särskilda 
statsbidrag från 
staten 

64,0    

Summa intäkter 1709,2 1766,1 1822,9 1927,9 

 

4.4  Prognos över pensionskostnaderna 
KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av 
pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för 
budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler 
anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad 
pension. PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2021 men kan behöva 
höjas 2022.  
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Mkr 2020 2021 2022 2023 

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 69,9 63,5 74,9 81,6 

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 26,4 26,7 26,7 27,2 

Finansiell kostnad 5,1 3,4 4,1 6,9 

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 101,5 93,6 105,7 104,8 

 

4.5  Finansiering 
För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas 
av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med 
kommunal borgen som säkerhet.  

Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. 
För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och 
beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för 
kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter 
kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får 
kommunen utdelning från Kommuninvest. 

4.6 Resultatutjämningsreserv 
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för 
balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv 
får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp 
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) 
som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller 
landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för 
pensionsförpliktelser.  

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelserna. 
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4.7 Social investeringsfond  
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta 
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt 
ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska 
investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för 
arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.  

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett 
bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom 
ramen för balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett 
avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala 
investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 
med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå 
till 18,7 mnkr vid årsskiftet 2020. Inga medel finns kvar till nya projekt.  

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och 
helårsbokslutet. 
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4.8 Balanskravsutredningen 
 

Balanskravet i Kommunallagens 8:e 
kapitel 2021*) 2020**) 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 8 800 -11 708 52 966 107 666 44 124 

Avgår realisationsvinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar   -4 644 -6 602 -1 077 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 8 800 -11 708 48 322 87 608 43 047 

Avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv (RUR)   -33 397   

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv (RUR)  11 708    

Årets balanskravsresultat 8 800 0 14 925 87 416 34 073 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 95 379 95 379 107 087 73 690 73 690 

*) Budgeterat resultat för 2021  
**) Resultat för 2020 är helårsprognos 
per augusti. 
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5 Ägardirektiv 
 

5.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB 
med dotterbolag 

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är 
organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro 
Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av 
den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra 
med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och 
verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och 
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. 
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Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande 
ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska 
följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och 
skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna 
påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den 
händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i 
konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas. 

5.1.1 Hållbarhet 

Finansiella krav på bolagen  
Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och 
finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i 
bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt 
kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn 
till de risker som verksamheten innebär.  

Bolagen ska fastställa en budget för 2021.  

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 
kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens 
årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.  

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör 
sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska 
vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer 
också ska säljas till lekmannarevisorer i bolagen.  

Miljöhänsyn  
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart 
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. 
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan 
lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.  
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Social hållbarhet  
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens 
personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet 
förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.  

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig 
trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan 
pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att 
förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar 
otrygghet i form av mörker och skymda områden.  

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat 
med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder 
och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka 
bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett 
samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer 
för en ökad social hållbarhet. 

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande  
Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas 
möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:  

• Ändring av bolagsordning  

• Ändring av aktiekapital  

• Fusion av företag  

• Förvärv eller bildande av dotterbolag  

• Nyproduktion högre än 50 mnkr  

• Försäljning eller likvidation av dotterbolag  

• Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år 
eller högre än 10 mnkr per objekt.  

• Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.  
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5.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
• ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.  

• lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.  

• betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. 
Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 
2020 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.  

• öka kundnöjdheten och värdera genom NKI. 

• arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och 
runt fastigheterna.  

• schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % 
inför 2021.  

• låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som 
efterfrågas av kommunen. 

• Avyttra identifierade fastigheter enligt 2020 års ägardirektiv. 

5.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus 
• Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.  

• Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig 
ekonomisk planering och styrka.  

• Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och 
försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet 
över perioden 2020-2030.   

• Utdelning för socialt ändamål om 7 miljoner kronor i enlighet med §5 i 
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

• Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag 
som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den 
genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg 
av 1 %.  
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• Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal 
borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den 
lånevolym som bolaget har vid ingången av 2020 samt nya lån som bolaget 
tecknar under året och uppgår till 0,35 %.  

• Under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 
lägenheter.  

• Uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.  

• Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro 
och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer. 

• Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda 
verksamheter som bidrar centrumutveckling.  

• Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett 
aktivt deltagande i centrumföreningen. 

• Ombilda minst 20% av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun, 
ombildningen bör ske i huvudsak i Bro med syftet att bryta 
bostadssegregationen. 

• Erbjuda hyresbostäder i första hand för boende i Upplands-Bro kommun 
samt se över krav för tecknande av hyresavtal med inriktning om att 
återinföra rimliga inkomstkrav. 

• Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.  
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6 Budget med ekonomisk 
plan 

6.1 Resultatbudget  
Mnkr 2020 2021 2022 2023 

Nämndernas budgetramar  1633,2  1729,5 1775,1 1816,8 

Avgår internränta -9,9  -9,9 -9,9 -9,9 

Pensionskostnader, ej 
reglerat i PO-pålägg 26,1  26,7 27,1 27,0 

Kommunstyrelsen – 
oförutsett 11,6  20,0 10,0 10,0 

Summa verksamhetens 
nettokostnader 1661,0  1766,3 1802,3 1843,9 

Skatteintäkter 1 266,6 1309,4 1356,4 1409,5 
Inkomstutjämning 264,2 248,2 273,8 323,7 
Kostnadsutjämning 82,8 89,6 86,6 111,1 
Regleringsbidrag 30,5 89,3 76,8 55,0 
LSS-utjämning -21,3 -19,3 -19,6 -20,3 
Tillskott 10 mdkr till 
välfärden 5,7 0,0 0,0 0,0 
Fastighetsavgift 47,3 48,9 48,9 48,9 
Summa skatteintäkter 
och bidrag 1675,8  1766,1 1822,9 1927,9 

Finansnetto 2,0  9,0 2,0 2,0 

Summa finansiering 1677,8  1775,1 1824,9 1929,9 

          

Årets resultat 16,8  8,8 22,6 86,0 
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6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2021 
Nämndernas ramar, 
sammanställning för 
2020 

Budgetram 2020, inkl 
kapitalkostnader 

Totalt 
förändring 

Budgetram 
2021 

Revision 1 180 20 1 200 

Kommunstyrelsen 140 500 3 100 143 600 

Bygg- och miljönämnden 5 600 150 5 750 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 176 700 7 500 184 200 

Kultur- och 
fritidsnämnden 87 650 4 700 92 350 

Socialnämnden 232 900 11 100 244 000 

Ekonomiskt bistånd 15 800 14 200 30 000 

Tekniska nämnden 61 300 6 700 68 000 

Utbildningsnämnden 707 800 32 100 739 900 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 203 800 16 700 220 500 

SUMMA 1 633 230 96 270 1 729 500 
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6.3 Investeringsbudget 
Tkr Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

KS-oförutsett 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 34 000 28 000 13 000 

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 1 900 1 900 1 900 

Kultur- och 
fritidsnämnden 10 500 4 150 4 000 

Socialnämnden 1 460 1 110 1 010 

Tekniska nämnden 33 250 36 600 37 000 

Utbildningsnämnden 6 500 3 000 5 500 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 1 900 1 400 1 000 

Summa 99 510 86 160 73 410 

Avgiftsfinansierade 
verksamheterna       

Avfallsverksamheten 255 255 255 

VA-verksamheten 28 500 28 500 45 500 

Summa 28 755 28 755 45 755 

SUMMA TOTALT 128 265 114 915 119 165 

 

Kommunstyrelsen 

• Oförutsett 

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar 

• IT-investeringar 

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning 
avsätts årligen.  

• Digitalisering 

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en 
central pott för investeringar för ökad digitalisering.  
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• Restaurering av Lejondalssjön 

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. 
Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. 
Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. 
Den har idag måttlig status.   

• Granhammarsvägen 

Granhammarsvägen ska inom ramen för utbyggnad av detaljplanen för Norrboda 
handelsområde, byggas om för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för 
fordonstrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnaden finansieras till 
största del av exploateringsbidrag från Brunna verksamhetsområde, Norrboda 
handelsområde samt försäljning av kommunal mark.  

• Infrastruktur Tegelhagen - genomförande av detaljplan 

Utbyggnad av bussgata, parkering, torgytor, planteringsytor etc i Tegelhagen.  
Exploateringsersättning tas ut av exploatören enligt avtal.  

• Sjörestaurering Örnässjön 

Inom kort kommer Lillsjön och Örnässjön att ingå i en så kallad vattenförekomst, 
vilket kommer medföra att det kommer finnas miljökvalitetsnormer knutna till 
sjöarna som måste uppfyllas. 2017 tog kommunen fram ett lokalt åtgärdsprogram 
för Lillsjön och Örnässjön. Där konstaterades det att Örnässjön uppvisar en tydlig 
övergödningsrelaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga 
algblomningar. På sikt kommer det att påverka friluftslivet och de boende i 
området negativt. Därför måste en sjörestaurering göras som syftar till att minska 
fosforn i sjön, antingen genom lågflödesmuddring eller aluminumfällning. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna 
• Fastighetsunderhåll 
• Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs 
• Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna  
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• Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård  
Socialnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Tekniska nämnden 

• Trafik och tillgänglighet 
• Bulleråtgärder 
• Trygghetsskapande åtgärder 
• Rekreationsytor, lekytor och parker 
• Beläggning 
• Belysning 
• Flygfotografering 
• Fordon 

Utbildningsnämnden 

• Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor. 
• Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av 

förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. 
• Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. 
• Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och 

utrustning. 
• Utrustning utomhusmiljö 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Inventarier i nämndens verksamheter. 

Avfall 

• Nya containrar kretsloppscentralerna 

VA 

• Diverse maskiner 
• Pumpstationer 
• Tillskottsvatten 
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• LPS-pumpar (lågtryckspumpar) 
• Dagvattenåtgärder 
• Nya ledningar, renovering och serviser 
• Utökat verksamhetsområde 
• Upprustning av fordonsparken 

6.4 Exploateringsbudget  
 

Exploaterings- 
/genomförandeprojekt 

Utgifter 
(tkr) 

 Inkomster 
(tkr) 

Tegelhagen allmänna 
anläggningar 

8 800 
 

7 300 

Granhammarsvägen 22 000  16 000 

Trädgårdsstaden 63 000  33 000 

Tibbleängen 0  16 000 

Kockbacka 3 000  10 200 

Ringvägen 40 000  4 093 

Totalt 136 800  86 593 

 

Tegelhagen 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-
anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad. 
Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Granhammarsvägen  

Ombyggnad av Granhammarsvägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från 
exploatörer. 

Trädgårdsstaden i Bro 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-
anläggningar väntas starta under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 
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Tibbleängen 

Utbyggnad påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Det 
förväntas ske under perioden 2021-2023. Utgifter avser entreprenad. Inkomster 
baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Kockbacka 

Finplanering av kvartersgator. Sista etappen genomförs 2021. Kostnaderna avser 
entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Ringvägen 

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar förväntas starta under 
2021. Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från 
exploatörer. 
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6.5 Nämndbudget  

5.6.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. 
Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, 
räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och 
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och 
överförmyndarverksamheten. Under 2021 läggs särskild vikt vid 
samhällsomdaning kring Bro men även på att skapa ett säkert och tryggt 
Upplands-Bro.  

Samhällsbyggnadsutskottet 
Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala 
verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, 
exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande 
infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. 

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med 
invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika 
områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, trygghet, 
näringsliv och social hållbarhet. 

Trygghetsutskottet 
Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de 
övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin och 
verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska 
Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och 
utvärdera kommunens insatser. 

Trygghetsutskottet fungerar som en knytpunkt för kommunen i säkerhets- och 
trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden. 
Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är 
remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen 
med Polismyndigheten. 
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I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med 
trygghetsskapande frågor och projekt kan arbetet effektiviseras om det samordnas. 

 

Budget 2020 140 500 
Generell kompensation 3 100 
Budget 2021 143 600 
Plan 2022 143 600 
Plan 2023 143 600 
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6.5.2 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av 
lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa 
och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.  

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt 
plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning 
inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i 
syfte att värna människors hälsa och miljön.  

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland 
annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. 
Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och 
folkhälsomålen uppnås. 

Budget 2020 5 600 
Genrell kompensation 150 
Budget 2021 5 750 
Plan 2022 5 750 
Plan 2023 5 750 
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6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och 
verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och 
arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad 
som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och 
utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende 
ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning. 

Budget 2020 176 400 
Volymförändring 6 200 
Generell kompensation 1 300 
Budget 2021 184 200 
Volymförändring 6 200 
Plan 2022 190 400 
Volymförändring 6 200 
Plan 2023 196 600 
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6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och 
fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig 
konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till 
fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och 
lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad 
och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som badplatser, friluftsgårdar 
och motionsspår. Nämnden ansvarar för Ungdomens hus-verksamhet, Skapande 
Skola och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.      

 

Budget 2020 87 650 
Genrell kompensation 1 900 
Kapitalkostnader 2 800 
Budget 2021 92 350 
Kapitalkostnader 300 
Plan 2022 92 650 
Plan 2023 92 650 
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6.5.5 Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt 
att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade 
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för 
personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och 
sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens 
flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig 
verksamhet. 

 

Budget 2020 230 900 
Generell kompensation 5 100 
Ökade kostnader 
placeringar 6 000 
Budget 2021 244 000 
Plan 2022 244 000 
Plan 2023 244 000 

 

Ekonomiskt bistånd 
Budget 2020 15 800 
Ökade kostnader 14 200 
Budget 2021 30 000 
Plan 2022 30 000 
Plan 2023 30 000 
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6.5.6  Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät 
samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, 
skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala 
lekparker.  

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. 
Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete 
inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl.a. 
entreprenörer.  

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

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

Budget 2020 61 300 
Tillkommande ytor 2 000 
Generell kompensation 1 400 
Kapitalkostnader 3 300 
Budget 2021 68 000 
Kapitalkostnader 6 100 
Plan 2022 74 100 
Kapitalkostnader 2 500 
Plan 2023 76 600 
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6.5.7 Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, 
förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.  

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller 
nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i 
skollag, skolförordningar och allmänna råd.  

 

Budget 2020 707 800 
Volymförändring 16 100 
Generell kompensation 16 000 
Budget 2021 739 900 
Volymförändring 25 000 
Plan 2022 764 900 
Volymförändring 25 000 
Plan 2023 789 900 
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6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande 
verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges 
till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, 
samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.  

 

Budget 2020 203 800 
Volymförändring 12 000 
Generell kompensation 4 700 
Budget 2021 220 500 
Volymförändring 8 000 
Plan 2022 228 500 
Volymförändring 8 000 
Plan 2023 236 500 
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BILAGA 2 1 (1)

Kommunledningskontoret

Datum

2020-10-21

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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Lokalförsörjningsplan
Prior iterade projekt

Projekt Bedömd
investerings
utgift [mnkr]

Uppskattade
fastighets-
relaterade
kostnader

Kapacitet Detaljplan
status

Förstudie
klar

Planerad
byggstart

Planerat
tillt räde

Förstudie, behov

Kommunen verksamhetsutövare

Skola Östra Bro 150-200 15 500+
antagande
2021-12 2021-06 2022-02 Ht 2024

Grundsärskola 30 2,0 50 2020-12 2021-10 2023-01
Förskola Håbo-
Tibble 33 3,0 100 2021 2022 2023

LSS-boende 1 23 2,5 6 2020-12 2021-10 2022-10

LSS-boende 2 23 2,5 6 2021 2022 2023

Trygghetsboende

Bron ny lokal 2021
Utveckling
Kungsängens IP 2021

Utveckling Bro IP 2022
Extern verksamhetsutövare

Skola Brunna park
- fristående skola @samråd 2022 2024
Skola Brunna -
fristående skola

@planuppd
rag 2024 2026

Förskola Viby
Brunna -
fristående förskola 120

@planuppd
rag 2028
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Upplands-Bro kommun    2020-10-20 

Revisorerna 

 

Till:   Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Fullmäktige svarar för att revisionen har 

tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt kommunallagen och god revisionssed. 

Vår bedömning är att nuvarande anslag är tillräckligt för att utföra uppdraget till den grad att vi kan 

ge väl underbyggda uttalanden i revisionsberättelsen.  

Det befintliga avtalet med sakkunnigt biträde innehåller klausuler om kostnadsuppräkning med upp 

till 2 % per år, vilket motsvarar 15 tkr i ökade kostnader. Till detta tillkommer justering av de 

förtroendevalda revisorernas arvoden enligt uppräkning beslutad av kommunfullmäktige. Vår 

bedömning är att om detta motsvaras av allmän uppräkning av budgetramen behövs ingen 

ytterligare förändring av revisionens budget inför 2021. 

 

 

För revisorerna i Upplands-Bro kommun, 

 

 

Roger Gerdin   Thomas Ljunggren 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 41 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 142 Övergripande mål och budget 2021 
med planering för 2022 – 2023 

 Dnr KS 20/0363 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 28 oktober 2020. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 
oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 
Conny Timan (S) deltar ej i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet 
med budget 2021-2023.  
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28 
oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och 
planering för 2022-2023. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-xx med 
bilaga; Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022- 
2023. 

 Nämndernas underlag till budget, i akt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60 
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 

inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos 
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) 
förslag 28 oktober 2020. 

4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag 
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020. 

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och 
nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), 
Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 
oktober 2020. 

6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till 
nämnderna. 

7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de 
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021. 

8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp 
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 

9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller 
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får 
även besluta om finansiering av förvärven. 

10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med 
bilaga 2 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 
 Kommunala bolag 
 Revisorerna 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 
   
Kommunledningskontoret  
   
Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2020-10-02 KS 20/0639  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
april 2020. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive 
sociala investeringsfonden. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört 
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av 
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i 
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag 
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr. 

Helårsprognos för kommunen är en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner 
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har 
gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra 
ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner 
kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget 
istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02 

 Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun  
 Tertialrapport 2 2020 Kommunstyrelsen  
 Tertialrapport 2 2020 Bygg- och miljönämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Socialnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Utbildningsnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Äldre- och omsorgsnämnden  
 Miljöbokslut Tertial 2 2020 
 Personalbokslut Tertial 2 2020 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-09-24 KS 20/0639 

 
 

Ärendet 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst 
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets 
början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta 
en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden 
januari till augusti. 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första 
åtta månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över 
nämndernas resultat och helårsprognos. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive 
sociala investeringsfonden. 

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 
med 12,1 mnkr (35,4 mnkr). Ett exploateringsprojekt har avslutats under 
perioden. Tomträtter har sålts och redovisats till ett nettovärde på 343 
tkr. Kommunen har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 2,5 
mnkr jämfört med budget. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört 
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av 
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i 
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag 
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr. 

Sammantaget beräknas kommunen ha en negativ avvikelse mot budget på 17,3 
miljoner kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med 
covid-19 och har gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta 
och kommer att göra ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om 
cirka 27,4 miljoner kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle 
avvikelsen mot budget istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor. 

Störst beräknat underskott har Äldre- och omsorgsnämnden som prognostiserar 
ett underskott på 33,5 miljoner kronor, av detta avser cirka 21 miljoner kronor 
kostnader för covid-19 som man har sökt och kommer att söka statsbidrag för. 
Återstående avvikelse om 12,5 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ökade 
volymer. Även Socialnämnden prognostiserar ett underskott (15,6 miljoner 
kronor), varav 6,4 miljoner kronor avser kostnader förknippade med covid-19. 
Återstående underskott förklaras i huvudsak av ökade kostnader för externa 
placeringar, integration samt funktionsnedsättning. 

Det beräknade underskottet för Gymnasie- och arbetslivsnämnden förklaras i 
första hand av underskott gällande gymnasieskolan. För Tekniska nämnden och 
Bygg- och miljönämnden avser de beräknade underskotten minskade intäkter 
som till stor del förklaras av covid-19. 

Kommunstyrelsens positiva avvikelse förklaras av exploateringsintäkter. 
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I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget 
Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-
Brohus och Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens sammansättning.  
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 124 tkr, 124 tkr sämre än 
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 345 tkr sämre 
än budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 225 tkr 
högre än budgeterat resultat.  

Upplands-Bro kommun äger även 51 % av Österhöjdens Garage AB. 
Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 16 tkr sämre än budgeterat 
resultat. 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 
I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar 
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2020. De redovisningsprinciper som används i 
årsbokslutet har använts förutom när det gäller redovisning av investeringsbidrag från 
privata aktörer. Redogörelse om detta sker under avsnittet om redovisningsprinciper. 
Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och endast 
väsentliga periodiseringar och avstämningar har genomförts. 
Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. 
Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och 
varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets 
första åtta månader. 
I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. 
Resultatet och prognos för respektive koncernbolag redovisas. Belopp i parentes avser 
motsvarande period 2019. 

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling 

1.2.1 Nyckeltal 

Nyckeltal 202008 201908 201808 201708 

Folkmängd 30 juni respektive år 29 753 29 174 28 358 27 265 

Kommunalskatt, kr 19 :60 19 :60 19:60 19:60 

Landstingsskatt, kr 12 :08 12 :08 12:08 12:08 

Resultat tkr 43,6 87,7 85,4 90,6 

Resultat kr per invånare 1 466 3 005 2 976 3 323 

Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning 96,2 92,1 91,9 90,8 

Balansomslutning mnkr 1 839 1 626 1 416 1 316 

Tillgångar kr per invånare 61 810 55 697 49 946 48 281 

Anläggningstillgångar kr per invånare 53 250 43 247 38 814 38 477 

Eget kapital kr per invånare 35 372 31 897 28 927 28 559 

Soliditet % 1) 57 57 58 59 

Nettolåneskuld av anläggningstillgångar % 2) 1,3 1,6 7 7 

Nettoinvesteringar, mnkr 3) 143 87 65 114 

Borgensåtagande kr per invånare 65 516 65 070 65 103 67 764 

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per inv 23 869 23 980 24 115 24 596 

1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar 
2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning 
3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar 

  



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun

 

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020 4(43) 
 

 

 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

1.3.1 Samhällsekonomisk utveckling 
Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19. 
Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att Sverige 
skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020. Under våren skedde en kraftig 
nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats 
jämfört med våren, ovissheten är dock fortfarande stor, inte minst globalt. Från och med 
tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det en kraftig nedgång i BNP med 
en förväntad minskning på 4,9 procent jämfört med 2019. Arbetslösheten bedöms 
fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. 
Lågkonjunkturen beräknas bestå ända till 2023. Inte förrän i slutet av 2023 antas gapet 
mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara slutet. 

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

1.4.1 Målredovisning 
En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande 
mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande 
målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka 
hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla 
kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att 
omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som 
i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta. 
Nedan följer en sammanställning kring respektive övergripande mål. 
För fullständiga kommentarer till var och ett av nämndmålen hänvisas till respektive 
nämnds tertialrapport. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål 

Stärka demokratin 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och 
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra 
inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. 
Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.  
Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge 
kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd 
samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och 
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effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov 
och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att 
motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. 
2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att 
Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i 
kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö 
beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i styrande 
dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya lagen 
behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa att det 
finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att 
besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring 
barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla 
åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala 
välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda 
barnets bästa behöver särskilt beaktas.” 

 
 
Kommunen utvecklar kommunikationen med invånaren i fokus. Det gör vi genom 
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande 
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen. 
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i 
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd ärenden 
under dygnets alla timmar. Kommunen utvecklar e-tjänster och breddar möjligheten för 
invånarna att kunna få bättre service. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Upplands-Bros varumärke utvecklas genom strategisk kommunikation Kommunstyrelsen 

 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet Bygg- och miljönämnden 

 Utökad dialog Tekniska nämnden 

Meningsfullt åldrande 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet och känslan av 
meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.” 
I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens 
ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av 
in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta 
åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.  
Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. 
Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. 
Inom Upplands-Bro har finns fyra grunder för ett aktivt, hälsosamt och gott åldrande, 
dessa fyra grunder är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och 
goda matvanor. 
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De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i 
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande. Utöver 
aktiviteter spelar andra förebyggande insatser stor roll. Trygg förstärkt hemgång ger 
möjlighet till rehabiliterande insatser för att öka tryggheten. 
Under året har möjligheterna till aktiviteter och social samvaro minskat och andra 
lösningar har skapats för att bibehålla trygghet och hälsa hos äldre i kommunen. Några 
exempel på lösningar har varit och är digitala möten, videosamtal och utomhusgymnastik. 
Dagverksamheten öppnade åter igen i somras för personer över 65 år med 
demenssjukdom. Verksamheten erbjuder aktiviteter i mindre grupp. Man erbjuder även 
promenader för de som inte har möjlighet att komma till dagverksamheten. 
De värdighetsgarantier som Äldre- och omsorgsnämnden beskriver innehåller viktiga 
kvalitetsdelar som verksamheterna ska efterleva. Viktiga begrepp är trygghet, integritet, 
delaktighet och meningsfull tillvaro. 
De kvalitetsindikatorer som nämnden använder för att mäta kvalitet återfinns i årliga 
enkäter. Socialstyrelsen erbjuder kommuner att årligen delta i en rikstäckande 
undersökning som mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på 
äldreboenden. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram 
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. 
Mätning är gjord även för år 2020 och resultat presenteras från Socialstyrelsen i oktober 
månad. För detta år förväntas inte verksamheten kunna dra betydande slutsatser då 
svarsfrekvens förväntas bli låg med anledning av pågående pandemi. Samtliga 
verksamheter som vänder sig till de äldre i kommunen kan konstateras ha innehåll som 
säkrar den kvalitet som utlovas. De åtgärder och aktiviteter som verksamheter under året 
har åstadkommit har i hög grad säkerställt de garantier som utlovas. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder förebyggande aktiviteter för ett 
meningsfullt och hälsosamt åldrande för alla 

Äldre- och omsorgsnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder attraktiva livsmiljöer för seniorer Äldre- och omsorgsnämnden 

Lustfyllt lärande 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till 
lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”  
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar kraftig 
vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både 
kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara 
uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan 
har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i 
undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå från 
varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Barn och 
ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020. 
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Andelen med behörighet till nationellt program minskade och kommer att behöva vara ett 
fortsatt prioriterat område. Det genomsnittliga meritvärdet har en ganska kraftig 
sänkning, likaså andelen med betyg i samtliga ämnen. Inga Nationella prov genomfördes 
under våren 2020. 
Resultaten för ökad trygghet, ordning och studiero i grundskolan ligger dessa kvar på 
samma nivåer som tidigare en bit ifrån de uppsatta målvärdena. Vad det gäller andel 
elever som upplever studiero går det dock att se en tydlig förbättring. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Kunskapslyft Utbildningsnämnden 

 Ökad trygghet, ordning och studiero Utbildningsnämnden 

Hållbar hälsa och liv 

Beskrivning 

För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och 
psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 
Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta 
område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt 
utsatta områden innan 2025. 
Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och 
jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar 
kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares hälsa 
genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men 
även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i vilken 
utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller 
socioekonomisk situation.  
Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare 
arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta 
utanförskapet i utsatta miljöer. 

 
 
Kommunen arbetar med att konkretisera och följa upp samverkansöverenskommelsens 
åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande möten med kommunpolis, dialog med 
berörda verksamheter, samt rapportering till Trygghetsutskottet. Det sker också 
samarbete med lokalpolisen för att ta fram ett gemensamt medborgarlöfte. 
Trygghetscenter invigdes i februari och ett arbete i samverkan för trygghet påbörjades. 
Samverkan sker på plats mellan aktörer, och aktörerna erbjuder också kommuninvånare 
stöd och information. Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter i 
Bro för att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare. 
Kommunen verkar för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i 
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Upplands-Bros kultur och fritidsliv. 
Effekterna av coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är dramatiska. 
Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör viktiga instegsjobb för 
både utrikesfödda och unga. Därtill skapar en högre arbetslöshet svårare konkurrens för 
de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa omständigheter har stor påverkan 
på volymerna gällande försörjningsstöd, ett påbörjat utvecklingsarbetet för att fler ska nå 
egen försörjning fortskrider. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart och tryggt Upplands-
Bro 

Kommunstyrelsen 

 Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa Bygg- och miljönämnden 

 Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

  Stärka den enskildes förmåga till självständighet genom 
självförsörjning. Öka möjligheterna till självförsörjning genom arbete, studier 
och integration. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla människor, oavsett ålder, 
kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
ställning blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden arbetar med att kommunens invånare ska ha ett tryggt 
och självständigt liv 

Socialnämnden 

 Socialnämndens integrationsarbete är en förutsättning för ett hållbart 
samhälle 

Socialnämnden 

 Hållbar miljö Tekniska nämnden 

Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer med 2 % 
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”   
I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i 
förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har 
Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa 
tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala 
sammanhang.  
Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel 
som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för rekreation.  
Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt 
delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda 
pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera 
sig är avgörande för kommunens utveckling. 
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Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande. I 
samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (FÖP Bro och FÖP 
Kungsängen) har utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns 
Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i 
Upplands-Bro kommun, PM Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun. 
Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger 
förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med 
bostäder, och hur det går att rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler 
värmeböljor, skyfall och översvämningar. De belyser hur Bro och Kungsängens centrum 
kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur kommunen göras roligare och 
enklare att orientera sig i för barn. Det finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys av 
FÖP:arna som uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet att 
utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och 
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att 
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny bebyggelsen 
möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Bostädernas 
närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en bilsnål 
livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- 
och cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur med 
bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och utomhusgym. Bostädernas försiktiga 
anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom Ekhammars gård och Kungsängens kyrka 
genom att den främst består av småhus och att viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet 
omhändertas i öppna lösningar i marknivå som blir en kvalitet för livsmiljön och 
upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som de estetiska förutsättningarna kan 
förbättras genom skapande av större vattenytor och plantering av inhemska växter 
kopplade till naturtypen. 
  
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar 
samhällsbyggandet i Upplands-Bro 

Kommunstyrelsen 

 Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom digitalisering Kommunstyrelsen 

 Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal Kommunstyrelsen 

 Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem präglas av ett 
strategiskt och långsiktigt fokus 

Kommunstyrelsen 

 Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom samverkan och 
samarbete 

Kommunstyrelsen 

 Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är 
trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Bygg- och miljönämnden 

 Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till 
likställighet och kvalitet 

Bygg- och miljönämnden 

 Trygg miljö Tekniska nämnden 
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Valfrihet och konkurrensneutralitet 

Beskrivning 

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar 
för valfrihet och konkurrensneutralitet.” 
Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska 
invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som 
är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga 
kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att inrätta olika 
valfrihetssystem för olika typer av tjänster. 
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar 
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional 
näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om 
valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro 
köps från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. 
Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. 

 
 
Under året har två viktiga insatser för att stärka det lokala företagsklimatet initierats. En 
ny näringslivsstrategi tas nu fram tillsammans med lokala företag, förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Två workshops har genomförts med det lokala näringslivet för att 
inventera företagens önskemål och för att identifiera ett antal fokusområden. Vidare har 
den kommunövergripande utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. Utbildningen 
syftar till att utveckla och stärka kommunens service och myndighetsutövning. 
Kommunen arbetar för att alla klienter med ekonomiskt bistånd ska ha uppdaterade och 
reviderade arbetsplaner. Dessa upprättas tillsammans med klienterna för ökad delaktighet. 
Barn och unga placerade i socialkontorets verksamheter får ökat inflytande genom en 
organisationsförändring som har genomförts under året då en placeringsgrupp skapats. 
Gruppen kan i större utsträckning tillgodose de placerade barnens och ungdomarnas 
behov. Att barnkonventionen sedan år 2020 är lagstiftad skärper ytterligare kravet på ett 
mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnets rättigheter ska beaktas vid 
alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör 
barn. 
Utförandet av hemtjänstinsatser ska så långt som möjligt utformas i dialog med den äldre 
för att säkerställa den enskildes inflytande över hur och när olika insatser ska 
genomföras. Konsult har under sommaren gjort en genomlysning av hur ärenden hanteras 
från biståndsbeslut till genomförande med målet om att såväl systemtekniska som 
praktiska hinder avhjälps till förmån för flexibilitet gentemot biståndstagare. Målet är ett 
mer effektivt nyttjande av resurser som tillgodoser den enskildes önskemål. 
De planer som ska beskriva hur, när och av vem en insats ska genomföras, ska ge den 
enskilde möjligheter till påverkan av dess utformning. Verksamheterna arbetar ständigt 
med metoder för att stärka den enskildes synpunkter och önskemål. I takt med att 
valfrihetssystemet alltmer har etablerats i kommunen kan fler göra medvetna val av 
utförare av såväl vård- och omsorgsboende som hemtjänstinsatser. 
Införandet av kulturskolechecken är senarelagt på grund av pågående pandemi. 
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer för barn och unga. 
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Eleverna ska på så vis själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara 
behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i 
Upplands-Bro kommun. Elever ska även kunna söka sig till aktörer utanför kommunen 
om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer 
kan erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet. Reglementet är planerat att beslutas i 
fullmäktige i början på 2021 och införandet ske till höstterminen 2021. 
Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål  

 Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av arbetstillfällen och 
företag 

Kommunstyrelsen 

 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid 
inom Kulturskolans område.                                       Kommuninvånarna har 
rätt att själva välja inriktning och utbud inom nämndens verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet inom sina 
verksamhetsområden 

Socialnämnden 

 Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats Utbildningsnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden står för valfrihet och delaktighet inom sina 
verksamhetsområden 

Äldre- och omsorgsnämnden 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

1.5.1 God ekonomisk hushållning 
  Övergripande mål  

 
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan 
medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv. 

 
Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna 
konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan 
användas under ett enskilt budgetår. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

 
Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras 
med lån 

 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 

 
Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina 
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under 
anläggningarnas livslängd 

 
Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. 
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, 
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet 

1.5.2 Ekonomisk ställning 

Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 50,1 mnkr ( 92,9 mnkr) exklusive sociala 
investeringsfonden. 
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med  12,1 
mnkr (35,4 mnkr) . Ett exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Tomträtter har 
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sålts och redovisats till ett nettovärde på 343 tkr. Kommunen har ökade skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning med 2,5 mnkr jämfört med budget. Nämnderna uppvisar totalt 
ett underskott jämfört med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och 
försäljning av exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft 
i samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag för. 
Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr. 
Kommunen har erhållit utdelning och ränta från Kommuninvest med 1,6 mnkr (3,8 mnkr) 
vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Finansnettot är 1 mnkr sämre än budget och uppgår 
till 1,2 mnkr för perioden. 

Tkr 
Utfall 

202008 
Budget 
202008 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 299 378 281 413 17 966 

Verksamhetens kostnader -1 337 432 -1 336 870 -561 

Avskrivningar -39 120 -42 793 3 673 

Verksamhetens nettokostnader -1 077 173 -1 098 251 21 077 

Skatteintäkter 836 590 844 400 -7 810 

Generella statsbidrag och utjämning 283 067 272 800 10 267 

Verksamhetens resultat 42 484 18 949 23 535 

Finansiella intäkter 5 982 7 217 -1 236 

Finansiella kostnader -4 845 -4 900 55 

Resultat efter finansiella poster 43 621 21 266 22 355 

Extraordinära poster    

Årets resultat inklusive social investeringsfond 43 621 21 266 22 355 

Medel från social investeringsfond 6 498 25 179 -18 682 

    

Årets resultat exklusive social investeringsfond 50 119 46 446 3 673 

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2020 uppgår finansieringen till 1 675,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- och 
kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I helårsprognosen beräknas dessa intäkter uppgå 
till 1 709,2 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna med 
33,4 mnkr. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade generella statsbidrag pga 
av situationen med Covid-19. Dessa nya tillskott har erhållits för att stärka 
kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och 
omsorg. Kommunen har totalt erhållit 53,2 mnkr i ökade generella statsbidrag. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och 
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt 
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. 
Nettokostnadsandelen uppgår till 96,2 % (92,1 %) per augusti 2020. 
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Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Kommunallagens balanskrav 

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska 
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till kravet 
på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. 
God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både 
säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, 
anställda och leverantörer. 
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den 
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott 
att täcka från tidigare år. 
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar ett resultat på 43 621 tkr för årets första åtta månader. Helårsprognosen 
visar ett balanskravsresultat på +-0 då man utnyttjat 11 708 tkr av 
resultatutjämningsreserven. 
Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 
Prognos 

202012 202008 201912 201812 201712 

= Årets resultat enligt 
resultaträkningen -11 708 43 621 52 966 107 666 44 124 

- Samtliga realisationsvinster   -4 644 -6 602 -1 077 

+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet      

+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper      

= Årets resultat efter 
balanskravsjustering -11 708 43 621 48 322 101 064 43 047 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv   -33 397   

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 11 708     

= Balanskravsresultat 0 43 621 14 925 101 064 43 047 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får 
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med 
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det 
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr. Enligt prognosen 
kommer 11,7 mnkr användas vid årets slut och 95,4 mnkr kvar att använda. 
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Social investeringsfond 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i 
ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. 
Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, 
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland 
kommuninvånarna. 
Hittills i år har 6,5 mnkr använts från fonden. 

Koncern 
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget Upplands-
Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 124 tkr, 124 tkr sämre än 
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 345 tkr sämre än 
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 225 tkr högre än 
budgeterat resultat. 
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage 
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 16 tkr sämre än budgeterat 
resultat. 
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens 
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Bolagens resultat efter finansiella 
poster, tkr Budget 2020 Resultat jan-aug Helårsprognos 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 0 -297 -124 

AB Upplands-Brohus 23 913 30 952 24 258 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 999 3 221 1 224 

Österhöjdens garage AB -33 133 -49 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 540,5 mnkr (1 218,5 mnkr). 
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 22,4 mnkr (25,1 mnkr). Det är 
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 59,8 mnkr 
(175,1 mnkr) per den sista augusti. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista 
augusti utnyttjades ingen kredit. 
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Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (20 mnkr). 
Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 
kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 
710,2 mnkr (699,9 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska 
utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 21,7 mnkr 
(21,1 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för 
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 
Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet 
och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 29,6 mnkr (29,6 mnkr) i 
kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars 
nästkommande år för de med avtal KAP-KL och kvartals vid avtal AKAP-KL. 
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet 
uppgick skulden till 465,5 mnkr (474,4 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte 
några särskilda placerade medel för pensioner. 
Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 70,8 mnkr 
(74,4 mnkr). 

Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska intressen 
eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att kommunen 
genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt kräva 
lämplig säkerhet. 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 949,3 mnkr vilket är 50,6 mnkr mer än vid 
årsskiftet. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 
mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 832 mnkr (792 mnkr) och till 
Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagandet till Upplands-Bro 
Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mkr och är oförändrat. Totalt  
uppgår dessa borgensåtaganden till 1 905,9 mnkr (1 865,9 mnkr). Kommunen har också 
borgensåtagande till Brandkåren Attunda med 23,8 mnkr (13,2 mnkr). Övriga 
borgensåtaganden på totalt 18,8 mnkr är kopplade till bostäder och föreningar. Enligt 
bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Siffrorna inom 
parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 1 839 mnkr (1 624,9 mnkr) uppgår det egna 
kapitalet till 1 052,4 mnkr (930,6 mnkr), vilket innebär en soliditet på 57,3 % (57,3 %). 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 
Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun

 

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2020 16(43) 
 

 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 143,5 mnkr (86,6 mnkr) för perioden januari - augusti. 
Avskrivningar uppgår till 39,1 mnkr (38,5 mnkr). 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform 202008 201908 2018 

Tillsvidareanställda 1 712 1 687 1 656 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 282 265 291 

Totalt 1 994 1 952 1 947 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 202008 201908 2018 

Tillsvidareanställda 1 655 1 632 1 594 

Tidsbegr.månadsanställda 246 224 247 

Timanställda 87 101 157 

Totalt 1 988 1 957 1 998 

Könsfördelning 201908, tillsvidareanställda medarbetare 

  
  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 79 21 

Kommunledningsgruppen 58 42 
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2 Helårsprognos 

2.1 Resultatprognos 
  

Mnkr 
Utfall 

202008 
Utfall 

201908 
Budget 

helår 
Vår-

prognos 
Höst-

prognos 
Budgetav

vikelse 

Verksamhetens intäkter 287,3 290,7 422,3 422,3 412,3 -10,0 

Jämförelsestörande intäkter:       

Försäljning mark exploatering 12,1 35,4  12,1 12,1 12,1 

Verksamhetens kostnader -1 337,4 -1 283,3 -2 049,0 -2 089,7 -2 082,5 -33,5 

Jämförelsestörande kostnader:       

Bokfört värde försäljning mark exploatering  -1,2    0,0 

Avskrivningar -39,1 -38,5 -64,2 -64,2 -64,4 -0,2 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 077,2 -996,9 -1 691,0 -1 719,5 -1 722,5 -31,6 

Skatteintäkter 836,6 812,8 1 266,6 1 218,9 1 254,9 -11,7 

Generella statsbidrag och utjämning 283,1 269,2 409,2 455,6 454,3 45,1 

VERKSAMHETENS RESULTAT 42,5 85,1 -15,2 -44,9 -13,3 1,9 

Finansiella intäkter 6,0 8,3 9,4 8,0 8,0 -1,4 

Finansiella kostnader -4,8 -5,7 -7,4 -6,4 -6,4 1,0 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 43,6 87,7 -13,1 -43,3 -11,7 1,4 

Extraordinära poster       

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE SOCIAL 
INVESTERINGSFOND 43,6 87,7 -13,1 -43,3 -11,7 1,4 

Sociala investeringsfonden 6,5 5,3 29,9 13,0 11,2 -18,7 

ÅRETS RESULTAT 50,1 93,0 16,8 -30,3 -0,5 -17,2 

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Äldre- och omsorgsnämnden -33 500   

Skatteintäkter och bidrag 33 436   

Socialnämnden -15 600   

Ekonomiskt bistånd -12 700   

Kommungemensam 8 147   

Kommunstyrelsen 8 000   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -4 290   

Utbildningsnämnden 3 300   

Tekniska nämnden -2 160   

Bygg- och miljönämnden -1 500   

Finansnetto -400   

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr -17 267   
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Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst 

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos   

Revisionen 0 0   

Kommunstyrelsen 8 000 8 000   

Bygg- och miljönämnd -1 000 -1 500   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 400 -4 290   

Kultur- och fritidsnämnd 0 0   

Socialnämnden -15 500 -15 600   

Ekonomiskt bistånd -12 500 -12 700   

Tekniska nämnden 0 -2 160   

Utbildningsnämnden 0 3 300   

Äldre- och omsorgsnämnden -24 700 -33 500   

Summa nämndverksamhet -55 100 -58 450   

Kommungemensamt (pension m.m) 9 600 8 147   

Summa driftredovisningen -45 500 -50 303   

Sammantaget beräknas kommunen ha en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner 
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har gjort 
en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra ytterligare 
en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner kronor. Skulle 
kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget istället vara positiv om 
cirka 10,1 miljoner kronor. 
Störst beräknat underskott har Äldre- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett 
underskott på 33,5 miljoner kronor, av detta avser cirka 21 miljoner kronor kostnader för 
covid-19 som man har sökt och kommer att söka statsbidrag för. Återstående avvikelse 
om 12,5 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ökade volymer. Även Socialnämnden 
prognostiserar ett underskott (15,6 miljoner kronor), varav 6,4 miljoner kronor avser 
kostnader förknippade med covid-19. Återstående underskott förklaras i huvudsak av 
ökade kostnader för externa placeringar, integration samt funktionsnedsättning. 
Det beräknade underskottet för Gymnasie- och arbetslivsnämnden förklaras i första hand 
av underskott gällande gymnasieskolan. För Tekniska nämnden och Bygg- och 
miljönämnden avser de beräknade underskotten minskade intäkter som till stor del 
förklaras av covid-19. 
Kommunstyrelsens positiva avvikelse förklaras av exploateringsintäkter. 
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2.3 Prognos för nämnderna 

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 
(tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Revision 1 180  1 180 0 0 0 0 

Kommunledningskontoret 187 413 51 033 187 413 51 033 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret (ks) 27 279 22 683 27 279 30 683 0 8 000 8 000 

Försäljning tomträtter 175 650 175 650 0 0 0 

Kommunstyrelsen 214 867 74 367 214 867 82 366 0 8 000 8 000 

Bygg- och miljönämnden 19 532 13 932 19 532 12 432 0 -1 500 -1 500 

Gymnasieskola 283 907 155 917 287 807 155 917 -3 900 0 -3 900 

Gymnasiesärskola 10 695 70 10 827 202 -132 132 0 

Arbetsmarknadsinsatser 23 334 9 050 25 805 9 792 -2 471 742 -1 729 

Vuxenutbildningen 35 064 15 154 34 955 16 384 109 1 230 1 339 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 353 000 180 191 359 394 182 295 -6 394 2 104 -4 290 

Kultur- och fritidsnämnden 95 305 7 349 96 675 8 719 -1 370 1 370 0 

Socialnämnden 342 639 106 314 347 639 95 714 -5 000 -10 600 -15 600 

Ekonomiskt bistånd 16 000 200 29 000 500 -13 000 300 -12 700 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 69 560 8 260 69 690 6 230 -130 -2 030 -2 160 

Vatten- och avloppsverksamhet 56 657 56 657 56 657 56 657 0 0 0 

Avfallsverksamhet 33 454 33 454 33 454 33 454 0 0 0 

Tekniska nämnden 159 671 98 371 159 801 96 341 -130 -2 030 -2 160 

Utbildningsnämnden 1 358 560 650 760 1 357 360 652 860 1 200 2 100 3 300 

Äldre- och omsorgsnämnden 273 040 69 080 308 782 71 322 -35 742 2 242 -33 500 

Nämnder 2 833 794 1 200 564 2 894 230 1 202 549 -60 436 1 986 -58 450 

Internränta  9 900  10 400  500 500 

Fastighetsskatt   753  -753  -753 

Semesterlöneskuld   2 500  -2 500  -2 500 

Personalkostnader (pensioner, 
försäkringar m.m) 26 100  26 600  -500  -500 

Övrigt 11 600  200  11 400  11 400 

Kommungemensam 37 700 9 900 30 053 10 400 7 647 500 8 147 

Driftredovisning kommunen 2 871 494 1 210 464 2 924 283 1 212 949 -52 789 2 486 -50 304 

Skatteintäkter och bidrag, netto  1 675 800  1 709 236  33 436 33 436 

Finansnetto  2 000  1 600  -400 -400 

Finansiering 0 1 677 800 0 1 710 836 0 33 036 33 036 

Totalt 2 871 494 2 888 264 2 924 283 2 923 785 -52 789 35 522 -17 268 

Resultat  16 770  -498   -17 268 

Social investeringsfond 29 879  11 210     

Resultat enligt 
resultaträkningen  -13 109  -11 708   1 401 
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2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

  
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Bredbandsutbyggnad 1 000 80 920 920  

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 3 000 3 000  

Investeringsram KLK 2 690 0 2 690 2 690  

Översyn Furuhällshuset 750 550 200 200  

Ökad digitalisering 10 000 0 2 700 10 000 7 300 

Restaurering av Lejondalssjön 8 000 455 -3 400 7 545 10 945 

Granhammarsvägen etapp 2 10 000 0 10 000 10 000  

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 0 3 000 7 783 4 000 

Kommunstyrelsen 43 223 1 085 22 510 42 138 22 245 

Gymnasieskolan 1 906 0 1 906 1 906 0 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2 006 0 1 906 2 006 100 

Konstgräs 2 000 0 1 200 2 000 800 

Fastighetsunderhåll 2 000 773 2 000 2 000 0 

Återuppbyggnad Lillsjö Friluftsgård 10 000 410 5 000 10 000 5 000 

Upprustning Kvistaberg 3 925 0 3 925 3 925 0 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 326 674 674 0 

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 36 637 43 257 43 676 419 

Instrument/Utrustning 213 0 213 213 0 

Förbättring badplatser 471 0 471 471 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 160 160 0 

Självservice bibliotek 134 0 134 134 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 0 223 223 0 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 110 150 40 

Inpasseringssystem Kungsängen sporthall 0 0 125 0 -125 

Kultur- och fritidsnämnden 127 307 62 146 57 792 63 926 6 134 

Inredning ny servicebostad 150 0 150 150 0 

Tekniska hjälpmedel 50 0 50 50 0 

Inredning ny träfflokal (socialpsykiatrin) 300 0 300 300 0 

Upprustning bostadsrättslägenheter 50 0 50 50 0 

Socialnämnden 550 0 550 550 0 

TN att fördela 900 0 900 900 0 

Gatubelysning 2 000 0 2 000 2 000 0 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 3 985 3 985 0 

Lekplatser 1 561 0 1 561 1 561 0 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 2 130 2 130 0 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 709 0 6 709 6 709 0 

Parkeringspaketet Kungsängen 877 0 877 877 0 

Trygghetsskapande åtgärder 845 0 845 845 0 

Vägvisningsplan 600 0 600 600 0 

Investering till upplag 500 0 500 500 0 

Gröna Dalen 1 500 0 1 500 1 500 0 

Frölundavägen 2 000 0 2 000 2 000 0 

Kungsängen c etapp 3 Torget 28 900 25 505 3 395 3 395 0 

Tekniska nämnden skattefinansierat 52 507 25 505 27 002 27 002 0 

Nya containrar kretsloppscentraler 255 0 255 255 0 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 13 000 0 1 000 13 000 12 000 

KLC i egen regi 500 0 500 500 0 

Avfall 13 755 0 1 755 13 755 12 000 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 15 055 0 2 116 15 055 12 939 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 165 1 141 976 

Pumpstationer 10 817 0 1 288 10 817 9 529 

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 13 407 0 0 13 407 13 407 

LPS-pumpar ospecificerat 6 097 0 900 6 097 5 197 

Dagvattendammar/-åtgärder 22 832 0 3 659 22 832 19 173 

Utökat VA-verksamhetsområde 52 922 0 0 52 922 52 922 

Nytt fordon 5 110 0 0 5 110 5 110 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 1 442 12 500 11 058 

Digitalisering 500 0 0 500 500 

Norrvattens ledningflytt 10 000 0 720 10 000 9 280 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 497 34 149 503 149 469 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 120 970 6 311 29 030 22 719 

Vattenkiosker 1 193 0 104 1 193 1 089 

Nya ledningar ospec 7 347 0 9 7 347 7 338 

Projektera Näshagen, Tjusta 2 905 0 170 2 905 2 735 

Ådö utbyggnad 43 172 0 3 907 43 172 39 265 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 618 10 000 9 382 

Anläggningsavgifter 0 0 -2 156 0 2 156 

VA 514 998 121 467 19 287 393 531 374 244 

Tekniskanämnden 581 260 146 972 48 044 434 288 386 244 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 315 0 315 315 0 

IKT-satsningar förskolor och skolor 1 940 0 1 940 1 940 0 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 1 896 0 1 896 1 896 0 

Inventarier till nya paviljonger 2 549 0 2 549 2 549 0 

Larm och säkerhet 1 865 0 1 865 1 865 0 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Summa Utbildningsnämnden 9 565 0 9 565 9 565 0 

Vård- och omsorgsboende 440 0 440 440 0 

Hemtjänst 330 0 330 330 0 

Förebyggande verksamhet 350 0 350 350 0 

Äldre- och omsorgsnämnden 1 120 0 1 120 1 120 0 

      

      

Summa Investeringsredovisning totalt   141 487 553 593 414 723 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Resultaträkning 
  

Tkr Not 
Utfall 

202008 
Utfall 

201908 
Budget 
202012 

Prognos 
202012 

Verksamhetens intäkter 1 299 378 326 129 422 251 424 369 

Verksamhetens kostnader 2 
-1 

337 432 -1 284 508 -2 049 027 -2 082 495 

Avskrivningar 3 -39 120 -38 539 -64 190 -64 417 

Verksamhetens nettokostnader  
-1 

077 173 -996 918 -1 690 965 -1 722 543 

Skatteintäkter 4 836 590 812 754 1 266 600 1 254 886 

Generella statsbidrag och utjämning 5 283 067 269 229 409 200 454 349 

Verksamhetens resultat  42 484 85 066 -15 165 -13 308 

Finansiella intäkter 6 5 982 8 271 9 406 7 999 

Finansiella kostnader 7 -4 845 -5 659 -7 350 -6 399 

Resultat efter finansiella poster  43 621 87 678 -13 109 -11 708 

Extraordinära poster      

Årets resultat inklusive social investeringsfond 8 43 621 87 678 -13 109 -11 708 

Medel från social investeringsfond  6 498 5 265 29 879 11 210 

      

Årets resultat exklusive social investeringsfond  50 119 92 943 16 770 -498 

  

3.2 Balansräkning 
  

Tkr Not 202008 201912 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 6 962 9 566 

Summa Immateriella anläggningstillgångar  6 962 9 566 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 458 940 1 329 488 

Maskiner och inventarier 10 81 552 85 925 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 540 491 1 415 413 

    

Finansiella anläggningstillgångar    
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Tkr Not 202008 201912 

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  34 732 34 732 

Långfristiga fordringar  2 172 2 172 

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 36 904 36 904 

    

Summa anläggningstillgångar  1 584 357 1 461 883 

    

Omsättningstillgångar    

Exploateringsfastigheter, varulager 12 22 416 22 416 

Fordringar 13 172 468 208 645 

Kassa och bank 14 59 789 130 581 

    

Summa omsättningstillgångar  254 674 361 642 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 839 031 1 823 525 

  
  

Tkr Not 202008 201912 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  878 335 818 872 

Resultatutjämningsreserv  107 088 107 088 

Social investeringsfond  23 390 29 888 

Årets resultat  43 621 52 966 

Summa eget kapital 15 1 052 434 1 008 813 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  211 689 191 777 

Särskild avtals/ålderspension  2 079 2 282 

Övriga avsättningar    

Summa avsättningar 16 213 768 194 059 

    

Skulder    

    

Långfristiga skulder    

Långfristiga skulder  210 323 195 738 

Summa långfristiga skulder 17 210 323 195 738 
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Tkr Not 202008 201912 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  51 237 110 371 

Övriga kortfristiga skulder  311 268 314 544 

Summa kortfristiga skulder 18 362 505 424 914 

    

Summa skulder  572 829 620 652 

    

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 839 031 1 823 525 

    

Pensionsförpliktelser 19 465 555 467 785 

Borgensåtaganden 20 1 949 291 1 898 670 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden  2 414 846 2 366 455 

  

3.3 Kassaflödesanalys för kommunen 
  

Tkr 
Not 
21 202008 201908 201912 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

     

Årets resultat  43 621 87 678 54 281 

Justering för av- och nedskrivningar  39 120 38 539 57 116 

Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn  19 709 27 038 25 312 

Investeringskostnader som flyttats till driftredovisning    285 

Justering netto reavinster/förluster   -70 -4 398 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  102 450 153 186 132 595 

     

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager   6 561 9 261 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  36 177 15 388 -30 193 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -62 409 -24 109 78 021 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år  14 585 -1 613 30 585 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  90 802 149 412 220 269 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -92 -4 105 -8 846 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -161 502 -84 795 -200 710 

Försäljning av materiella anläggningstillångar   74 5 274 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -161 594 -88 826 -204 282 
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Tkr 
Not 
21 202008 201908 201912 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Ökning/minskning långfristiga skulder     

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)   -55 000 -55 000 

Ökning/Minskning långsiktiga fordringar    124 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -55 000 -54 876 

     

Årets kassaflöde  -70 792 5 586 -38 889 

Likvida medel vid årets början  130 581 169 470 169 470 

Likvida medel vid årets slut  59 789 175 056 130 581 
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4 Noter 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 
Ändrade redovisningsprinciper 
Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. 
Enligt rekommendation RKR R2 Intäkter, får endast offentliga bidrag initialt 
skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens  nyttjandeperiod. 
De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, 
har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 17,3 mnkr. 99,4 mnkr som har legat 
som pågående kreditsaldo i anläggningsregistret, har ökat pågående 
verksamhetsanläggningar med motsvarande belopp samt ökat långfristiga skulder 
(förutbetalda exploateringsersättningar) med 5,1 mnkr då kommunen i dessa fall inte 
fullgjort sina åtaganden än. I takt med att de investeringarna som ersättningarna avser 
färdigställs så intäktsförs ersättningen och skulden upplöses. 
Då detta är en ändring av redovisningsprincip har en omräkning av de ingående 
balanserna skett samt att resultatet för 2019 omräknats och minskat med 1,3 mnkr. 
I not 15 framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna. 
Nedan tabell visar omräkning av ingående balans 2020 samt justering av 2019-års 
resultaträkning: 

Balansräkning UB2019 
Justering  

UB-IB IB 2020 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 566  9 566 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 230 099 99 389 1 329 488 

Maskiner och inventarier 85 925  85 925 

Finansiella anläggningstillgångar 36 904  36 904 

Summa anläggningstillgångar 1 362 494  1 461 883 

Omsättningstillgångar    

Exploateringsfastigheter, varulager 22 416  22 416 

Fordringar 208 645  208 645 
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Balansräkning UB2019 
Justering  

UB-IB IB 2020 

Kassa och bank 130 581  130 581 

Summa omsättningstillgångar 361 642  361 642 

Summa tillgångar 1 724 136  1 823 525 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Ingående eget kapital 705 918 112 954 818 872 

Resultatutjämningsreserv 107 088  107 088 

Social investeringsfond 29 888  29 888 

Årets resultat 54 281 -1 315 52 966 

Summa eget kapital 897 173  1 008 813 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 191 777  191 777 

Särskild avtals/ålderspension 2 282  2 282 

Summa avsättningar 194 059  194 059 

Skulder    

Långfristiga skulder 207 988 -12 250 195 738 

Summa långfristiga skulder 207 988  195 738 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 110 371  110 371 

Övriga kortfristiga skulder 314 544  314 544 

Summa kortfristiga skulder 424 914  424 914 

Summa skulder 632 903  620 653 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 724 136  1 823 525 

  

Resultaträkning Enl ÅR 2019 Justering 
Justerad ÅR 

2019 

Verksamhetens intäkter 480 814 -1 315 479 499 

Verksamhetens kostnader -1 997 293  -1 997 293 

Avskrivningar -57 116  -57 116 

Verksamhetens nettokostnader -1 573 595  -1 574 910 

Skatteintäkter 1 220 660  1 220 660 

Generella statsbidrag och utjämning 403 291  403 291 

Verksamhetens resultat 50 356  49 041 

Finansiella intäkter 10 511  10 511 

Finansiella kostnader -6 586  -6 586 

Resultat efter finansiella poster 54 281  52 966 

Extraordinära poster    

Årets resultat 54 281  52 966 
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Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 
under räkenskapsåret. 

Intäkter 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos 
Övriga intäkter 
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
Avskrivningstider 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 
och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. 
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar 
men med egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Omprövning av 
nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
(t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny 
bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden. 
Avskrivningsmetod 
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 
Leasingkostnader 
Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år 
eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i 
resultaträkningen. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 650 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 
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Anläggningstillgångar 

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings 
nyttjandeperiod. 
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen 
utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda 
till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket för 
resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i 
balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom 
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens 
resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år, för år 2017 12 mnkr och 
för 2018 15 mnkr (totalt 47 mnkr) inom eget kapital till fonden. T.o.m augusti 2020 har 
23,6 mnkr utnyttjats. Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att 
arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska 
kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska 
investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för 
arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. 
 

4.2 Resultaträkningens noter 
  

Noter 202008 201908 201912 

    

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Diverse intäkter 19 920 16 683 24 413 

Taxor och avgifter 96 222 95 070 142 683 

Hyror och Arrenden 16 645 16 371 25 681 

Bidrag 115 759 127 195 189 324 

Försäljning av verksamhet och entreprenad 38 372 34 065 55 743 

Exploateringsintäkter 12 118 35 440 35 440 

Försäljning tomträtter 343 1 235 1 571 

Realisationsvinster  70 4 644 
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Noter 202008 201908 201912 

Jämförelsestörande poster:    

I exploateringsintäkter består av försäljning av 
exploateringsmark 12 118 35 440 35 440 

I bidrag ingår investeringsbidrag och i diverse intäkter ingår 
markintrångsersättning   6 722 

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet   4 574 

Summa verksamhetens intäkter 299 378 326 129 479 499 

    

Not 2 Verksamhetens kostnader    

Löner och sociala avgifter -656 707 -657 576 -1 018 829 

Pensionskostnader -70 823 -74 440 -100 106 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -835 -573 -849 

Bränsle energi och vatten -20 680 -21 567 -33 619 

Köp av huvudverksamhet -296 110 -257 982 -401 647 

Lokal- och markhyror -92 019 -89 227 -132 526 

Övriga tjänster -114 535 -104 515 -182 421 

Lämnade bidrag -36 057 -38 494 -58 675 

Realisationsförluster och utrangeringar  -245 -245 

Övriga kostnader -49 666 -39 889 -68 376 

Jämförelsestörande poster:    

I övriga kostnader ingår bokfört värde försäljning mark 
exploatering  -1 219 -1 219 

Summa verksamhetens kostnader -1 337 432 -1 284 508 -1 997 293 

    

Kostnad för operationell leasing    

Bilar och transportmedel -1 574 -1 659 -2 614 

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier -3 119 -3 789 -5 882 

Summa operationell leasing -4 693 -5 448 -8 496 

Avtalen löper som längst 3 år    

    

Not 3 Avskrivningar    

Avskrivning immateriella tillgångar -2 697 -2 323 -3 648 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -20 379 -33 176 -42 506 

Avskrivning maskiner/inventarier -16 044 -3 041 -10 963 

Nedskrivningar    

Summa avskrivningar -39 120 -38 539 -57 117 

    

Not 4 Skatteintäkter    

Allmän kommunalskatt 847 889 821 548 1 232 321 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost -4 103 805 647 

Skatteavräkning innevarande år, prognos -7 196 -9 599 -12 308 

Summa skatteintäkter 836 590 812 754 1 220 660 
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Noter 202008 201908 201912 

Slutavräkningsdifferensen för 2019 visar en negativ korrigeringspost med -215 kr per invånare den 1.11 2018 och 
den preliminära slutavräkningen för 2020 visar  -368 kr per invånare den 1.11 2019 enligt SKL:s prognos (cirkulär 
20:32). Jämfört med prognos i april är det en förbättring med 272 kr respektive 960 kr per invånare. 
 

    

Not 5 Statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämningsbidrag 172 017 165 886 248 828 

Införandebidrag 3 187   

Regleringsbidrag 20 018 13 400 20 100 

Kostnadsutjämningsbidrag 47 790 65 034 97 551 

Kommunal fastighetsavgift 31 601 30 324 45 148 

Generella bidrag från staten 22 847 6 479 9 503 

Avgift till LSS-utjämning -14 392 -11 893 -17 839 

Summa statsbidrag och utjämning 283 067 269 229 403 291 

    

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränta på likvida medel 398 341 346 

Ränta kravverksamhet 387 376 494 

Ränta utlämnade lån 44 47 123 

Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus 1 154 3 473 3 473 

Borgensavgift Koncernföretag 4 057 3 978 6 006 

Övriga finansiella intäkter -59 55 69 

Summa finansiella intäkter 5 982 8 271 10 511 

    

Not 7 Finansiella kostnader    

Ränta upptagna lån -37 -544 -553 

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -4 587 -4 845 -5 506 

Övriga finansiella kostnader -220 -270 -528 

Summa finansiella kostnader -4 845 -5 659 -6 587 

    

Not 8 Balanskrav    

Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 
8 kapitel:    

Resultat enligt resultaträkningen 43 726 87 678 52 966 

Avgår realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar  -70 -4 644 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 43 726 87 608 48 322 

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
(RUR)   -33 397 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)    

Balanskravsresultat 43 726 87 608 14 925 
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4.3 Balansräkningens noter 
  

Noter 202008 201912 

   

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Ingående Anskaffningsvärde 45 968 37 122 

Inköp 58 4 533 

Försäljningar   

Utrangeringar   

Överföring från eller till annat slag av tillgång 34 4 313 

Utgående anskaffningsvärde 46 060 45 968 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -36 401 -32 754 

Försäljningar   

Utrangeringar   

Överföringar   

Årets avskrivningar -2 697 -3 648 

Utgående ack. avskrivningar -39 098 -36 401 

   

Utgående redovisat värde 6 962 9 566 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 4 år 4 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 202008 201912 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

Ingående Anskaffningsvärde 1 277 320 1 123 956 

Inköp 20 394 37 245 

Försäljningar  -754 

Utrangeringar  -446 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 118 513 117 319 

Utgående anskaffningsvärde 1 416 227 1 277 320 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -321 751 -279 573 

Försäljningar  111 

Utrangeringar  201 

Överföringar  -12 792 

Årets avskrivningar -20 379 -29 696 

Utgående ack. avskrivningar -342 130 -321 751 
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Noter 202008 201912 

Pågående arbeten till- och ombyggnad   

Redovisat värde vid årets början 373 919 212 369 

Årets investeringar 114 575 125 270 

Överföring från pågående arbeten -103 651 36 280 

Redovisat värde vid årets slut 384 842 373 919 

   

Utgående redovisat värde 1 458 940 1 329 488 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 39 år 37 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Maskiner och inventarier 202008 201912 

Ingående Anskaffningsvärde 243 123 259 867 

Inköp 10 912 19 213 

Försäljningar  -444 

Utrangeringar   

Överföring från eller till annat slag av tillgång 759 -35 513 

Utgående anskaffningsvärde 254 794 243 123 

   

Ingående avskrivningar -157 198 -146 676 

Försäljningar  440 

Utrangeringar   

Överföringar  12 792 

Årets avskrivningar -16 044 -23 755 

Utgående ack. avskrivningar -173 243 -157 198 

   

Utgående redovisat värde 81 552 85 925 

Avskrivningstider (genomsnittliga) år 10 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

  
  
  

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 202008 201912 

Aktier och andelar   

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068 

Kommuninvest Förlagsbevis 3 500 3 500 

Vårljus AB 498 498 

Inera AB 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 8 119 8 119 

Summa Aktier och andelar 31 227 31 227 

Långfristiga fordringar   
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 202008 201912 

Mälarkraft AB 136 136 

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 

Källskolan 1 281 1 281 

Hoppetossa Norra AB 145 145 

Montessoriskolan Pärlan 175 175 

Summa Långfristiga fordringar 2 172 2 172 

Bostadsrätter 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar 36 904 36 904 

   

Not 12 Exploateringsfastigheter, tomträtter 202008 201912 

Tomtmark för försäljning 22 278 22 278 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 138 

Summa exploateringsfastigheter, tomträtter 22 416 22 416 

   

Not 13 Kortfristiga fordringar 202008 201912 

Kundfordringar 29 917 42 109 

Statsbidragsfordringar 1 559 1 721 

Momsfordran 17 602 31 306 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 79 266 87 256 

Övriga kortfristiga fordringar 44 124 46 254 

Summa kortfristiga fordringar 172 468 208 645 

   

Not 14 Kassa och Bank 202008 201912 

Kassa 8 8 

Postgiro 569 221 

Bank 59 213 130 352 

Summa Kassa och Bank 59 789 130 581 

   

Not 15 Eget Kapital 202008 201912 

Ingående balans eget kapital 871 837 844 215 

Uttag social investeringsfond 6 498 8 054 

Avsättning resultatutjämningsreserv  -33 397 

Summa eget kapital 878 335 818 872 

IB resultatutjämningsreserv 107 088 73 691 

Avsättning resultatutjämningsreserv  33 397 

Resultatutjämningsreserv 107 088 107 088 

IB Social Investeringsfond 29 888 37 941 

Uttag sociala investeringsfonden -6 498 -8 054 

Social investeringsfond 23 390 29 887 

Årets resultat 43 621 52 966 

Summa Eget Kapital 1 052 434 1 008 813 
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Effekten på eget kapital av ändrade 
redovisningsprinciper *) 

Årets 
resultat 

Resultat-  
utjämnings-

reserv 

Social 
investerings

fond 
Ingående 

eget kapital 
Summa 

eget kapital 

Utgående balans enligt 2019-års 
årsredovisning 54 281 107 088 29 888 705 918 897 173 

Ianspråktagande av sociala 
investeringsfonden   -6 498 6 498  

Justering ändrade redovisningsprinciper      

Omklassificering investeringsbidrag -1 315   112 954 111 639 

Dispositioner föregående års resultat -52 966   52 966  

Årets resultat 43 621    43 621 

Utgående belopp 43 621 107 088 23 390 878 335 1 052 434 

      

*) Läs mer om ändrade redovisningsprinciper i avsnittet om redovisningsprinciper 

  
  

Not 16 Avsättningar 202008 201912 

Särskild avtals/ålderspension 1 673 1 837 

PA/KL och övrig pension 170 360 154 336 

Summa pensioner 172 033 156 172 

Löneskatt 41 735 37 887 

Summa avsatt till pensioner 213 768 194 059 

   

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i 
verksamheten   

   

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar   

Avsättning pensioner (Not 16) 213 768 194 059 

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 30 854 39 900 

Pensionsförpliktelser (Not 19) 465 555 467 785 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 710 177 701 745 

   

Not 17 Långfristiga skulder 202008 201912 

Kommuninvest 20 000 20 000 

Summa lån kreditgivare 20 000 20 000 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden 176 764 162 323 

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden 4 144 4 440 

Offentliga investeringsbidrag 4 362 3 922 

Förutbetalda exploateringsintäkter 5 054 5 054 

Summa förutbetalda intäkter 190 323 175 738 
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Not 16 Avsättningar 202008 201912 

Summa långfristiga skulder 210 323 195 738 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma 
nyttjandetid som motsvarande tillgång har. Förutbetalda exploateringsintäkter upplöses 
när kommunen fullgjort sina åtaganden.   

Den genomsnittliga lånelängden ligger i intervall 1-5 år   

   

Not 18 Kortfristiga skulder 202008 201912 

Leverantörsskulder 51 237 110 371 

Moms 3 695 4 719 

Personalens skatter, avgifter 37 031 36 303 

Upplupna löner, sociala avgifter 33 170 59 870 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 30 854 39 900 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 28 083 30 579 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 131 636 68 982 

Balanserat resultat Renhållning/VA  4 357 

Övrigt *) 46 800 69 565 

Summa Kortfristiga skulder 362 505 424 914 

*) I övriga skulder ingår betalning från Skolverket avseende vuxenutbildning. Upplands-
bro är i år huvudansökande för Upplands-bro, Sundbyberg, Ekerö, Lidingö, Järfälla och 
Norrtälje. 50 568 tkr beräknas betalas till de övriga kommunerna under våren 2020 då 
redovisning görs till Skolverket.   

   

Not 19 Pensionsförpliktelser 202008 201912 

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 374 662 376 457 

Löneskatt 90 893 91 328 

Summa 465 555 467 785 

   

Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som 
en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.   

   

Not 20 Borgensförbindelser 202008 201912 

Kungsängens Tennisklubb 710 710 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 

Brf i HSB 18 397 18 397 

AB Upplands-Brohus 925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 832 000 792 000 

Österhöjdens Garage AB 21 000 21 000 

Brandkåren Attuna 23 834 13 213 

Statligt kreditgaranterade bostadslån   

Summa 1 949 291 1 898 670 
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Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41% resp 3,77%. 

 
Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner som per 2020-
06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 525 299 975 763 kr kronor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 2 236 12 361 kronor (0,426 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 2 250 654 247 kronor (0,426 %). 

 
Not 21 

Årets kassaflöde visar en minskning av de likvida medlen med 70,8 mnkr. Likvida medlen är vid periodens början 
130,6 mkr och vid periodens slut 59,8 mnkr. Den löpande verksamheten har genererat ett positivt resultat med 90,8 
mnkr. Investeringsverksamheten har genererat ett negativt kassaflöde på sammantaget 162 mnkr. Avskrivningarna 
uppgår til 39,1 mnkr på kommunens anläggningstillgångar. 
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5 Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder 
  

(tkr) Budget 202008 Redovisat 202008 Budgetavvikelse 202008 
Avvikelse 

201808 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Revision 780  282  498 0 498 254 

Kommunledn.-
kontoret 123 654 34 022 117 715 34 638 5 939 615 6 554 5 097 

Samhälls-
byggnads-
kontoret (ks) 17 211 15 122 22 015 29 215 -4 803 14 093 9 289 31 240 

Försäljning 
tomträtter 117 433  343 117 -91 26 -1 163 

Kommun-
styrelsen 140 982 49 578 139 729 64 195 1 252 14 617 15 870 35 174 

Bygg- och 
miljönämnden 12 410 9 288 12 279 7 510 132 -1 778 -1 646 -19 

Gymnasieskola 185 200 103 944 185 559 104 227 -359 283 -76 -5 838 

Gymnasiesärsk
ola 7 130 47 7 042 135 88 88 176 628 

Arbetsmarknad
sinsatser 16 232 6 016 16 231 4 759 1 -1 257 -1 256 -820 

Vuxenutbildning
en 22 713 10 103 22 608 10 602 105 499 604 2 789 

Gymnasie- 
och arbetslivs-
nämnden 231 275 120 110 231 440 119 723 -165 -387 -552 -3 241 

Kultur- och 
fritids-
nämnden 61 822 4 896 58 203 6 952 3 619 2 056 5 675 541 

Social-
nämnden 227 127 70 471 226 962 56 479 165 -13 992 -13 827 2 966 

Ekonomiskt 
bistånd 10 133 133 18 508 331 -8 375 198 -8 177 -5 952 

Tekniska 
nämnden, 
skatte-
finansierat 45 771 5 507 37 857 3 432 7 914 -2 075 5 839 -52 

Vatten- och 
avlopps-
verksamhet 37 094 37 771 39 283 33 389 -2 189 -4 382 -6 571 -547 

Avfalls-
verksamhet 20 260 22 303 18 233 25 474 2 027 3 171 5 197 6 329 

Tekniska 
nämnden 103 125 65 581 95 373 62 295 7 752 -3 286 4 466 5 730 

Utbildnings-
nämnden 885 631 433 726 882 268 456 531 3 363 22 805 26 168 7 074 

Äldre- och 
omsorgs-
nämnden 181 488 46 053 206 932 47 438 -25 444 1 385 -24 059 7 823 

Nämnder 1 854 773 799 837 1 871 976 821 455 -17 203 21 618 4 416 
 

50 350 

Internränta  6 600  6 938  338 338 4 222 

Fastighetsskatt   502  -502  -502 -443 
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(tkr) Budget 202008 Redovisat 202008 Budgetavvikelse 202008 
Avvikelse 

201808 

Semesterlönes
kuld   4 461  -4 461  -4 461 -4 636 

Personalkostna
der (pensioner, 
försäkringar 
m.m) 16 965  21 964  -4 999  -4 999 -8 468 

Generellt bidrag 
Migrationsverke
t överfört till SN        -430 

Övrigt 7 733  162  7 571 0 7 571 119 

Kommun- 
gemensam 24 698 6 600 27 089 6 938 -2 391 338 -2 053 -9 635 

Driftredovisning 
kommunen 1 879 472 806 437 1 899 065 828 394 -19 594 21 957 2 363 39 063 

Skatteintäkter 
och bidrag, 
netto  1 117 200  1 119 658  2 458 2 458 8 784 

Finansnetto  2 280  1 237  -1 043 -1 043 2 010 

Finansiering 0 1 119 480 0 1 120 895 0 1 415 1 415 10 794 

Totalt 1 879 472 1 925 917 1 899 065 1 949 289 -19 594 23 372 3 778 49 857 

Resultat  46 445  50 223   3 778 49 857 

Social 
investerings-
fond 25 179  6 498      

Resultat enligt 
resultat-
räkningen  21 266  43 726     
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6 Investeringsredovisning 
  

  
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
202008 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till verksamheterna 0  4 638  -4 638 

Bredbandsutbyggnad 1 000 80 40 920 880 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 2 806 3 000 194 

Investeringsram KLK 2 690 0 660 2 690 2 030 

Översyn Furuhällshuset 750 550 0 200 200 

Ökad digitalisering 10 000 0 0 10 000 10 000 

Restaurering av Lejondalssjön 8 000 455 -3 700 7 545 11 245 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 0 789 7 783 6 994 

Våtmark vid Lejondalssjön 0 0 2 0 -2 

Våtmark vid Örnässjön 0 0 2 0 -2 

Utveckling av Tibbleviken 0 0 -199 0 199 

Permakultur Råby 0 0 -38 0 38 

Exploatering:      

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr   6 816  -6 816 

Granhammarsvägen etapp 2   14 224 10 000 -4 224 

Ringvägen   1 128  -1 128 

Lillsjö badväg   8 017  -8 017 

Gamla brandstationen   4 565  -4 565 

Kockbacka   1 899  -1 899 

Blommans förskola   1 835  -1 835 

Trädgårdsstaden i Bro   8 175  -8 175 

HUSBYTORP/TEGELHAGEN   16 767  -16 767 

Utveckling av Bro stationsområde   5 875  -5 875 

Kommunstyrelsen 33 223 1 085 74 301 42 138 -32 163 

Gymnasieskolan 1 906 0 144,7 1 906 1 761 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2 006 0 145 2 006 1 861 

Återuppbuggnad Friluftsgård Lillsjön 10 000 0 410 10 000 9 590 

Konstgräs i fotbollshallen 2 000 0 0 2 000 2 000 

Fastighetsunderhåll 2 000 0 1 081 2 000 919 

Upprustning Kvistaberg 3 925 0 82 3 925 3 843 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 326 558 674 116 

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel 
sporthall) 82 731 36 637 34 931 43 676 8 745 

Instrument/Utrustning 213 0 0 213 213 

Förbättring badplatser 471 0 422 471 49 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Självservice bibliotek 134 0  134 134 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
202008 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 0 0 223 223 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 111 150 39 

Inpasseringssystem Kungsängen sporthall 0 0 9 0 -9 

Kultur- och fritidsnämnden 127 307 60 963 37 604 63 926 26 322 

Inredning ny servicebostad 150 0 133 150 17 

Tekniska hjälpmedel 50 0 0 50 50 

Inredning ny träfflokal (socialpsykiatrin) 300 0 0 300 300 

Upprustning bostadsrättslägenheter 50 0 0 50 50 

Socialnämnden 550 0 133 550 417 

TN att fördela 900 0 0 900 900 

Gatubelysning 2 000 0 485 2 000 1 515 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 1 785 3 985 2 200 

Lekplatser 1 561 0 123 1 561 1 438 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 1 474 2 130 656 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 709 0 1 872 6 709 4 837 

Parkeringspaketet Kungsängen 877 0 0 877 877 

Trygghetsskapande åtgärder 845 0 -300 845 1 145 

Vägvisningsplan 600 0 252 600 348 

Investering till upplag 500 0 0 500 500 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Frölundavägen 2 000 0 1 612 2 000 388 

Kungsängen c etapp 3 Torget 28 900 25 505 37 3 395 3 358 

Tekniska nämnden skattefinansierat 52 507 25 505 7 340 27 002 19 662 

Nya containrar kretsloppscentraler 255 0 0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 13 000 0 0 13 000 13 000 

KLC i egen regi 500 0 500 500 0 

Avfall 13 755 0 500 13 755 13 255 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 15 055 0 2 116 15 055 12 939 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 165 1 141 976 

Pumpstationer 10 817 0 1 288 10 817 9 529 

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 13 407 0 0 13 407 13 407 

LPS-pumpar ospecificerat 6 097 0 900 6 097 5 197 

Dagvattendammar/-åtgärder 22 832 0 3 659 22 832 19 173 

Utökat VA-verksamhetsområde 52 922 0 0 52 922 52 922 

Nytt fordon 5 110 0 0 5 110 5 110 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 1 442 12 500 11 058 

Digitalisering 500 0 0 500 500 

Norrvattens ledningflytt 10 000 0 720 10 000 9 280 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 497 34 149 503 149 469 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 120 970 6 311 29 030 22 719 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
202008 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Vattenkiosker 1 193 0 104 1 193 1 089 

Nya ledningar ospec 7 347 0 9 7 347 7 338 

Projektera Näshagen, Tjusta 2 905 0 170 2 905 2 735 

Ådö utbyggnad 43 172 0 3 907 43 172 39 265 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 618 10 000 9 382 

Anläggningsavgifter 0 0 -2 156 0 2 156 

VA 514 998 121 467 19 287 393 531 374 244 

Tekniskanämnden 581 260 146 972 27 127 434 288 407 161 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 315 0 315 315 0 

IKT-satsningar förskolor och skolor 1 940 0 1 414 1 940 525 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 1 896 0 1 386 1 896 510 

Inventarier till nya paviljonger 2 549 0 0 2 549 2 549 

Larm och säkerhet 1 865 0 600 1 865 1 265 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 328 1 000 672 

Summa Utbildningsnämnden 9 565 0 4 043 9 565 5 521 

Vård- och omsorgsboende 440 0 33 440 407 

Hemtjänst 330 0 98 330 232 

Förebyggande verksamhet 350 0 0 350 350 

Äldre- och omsorgsnämnden 1 120 0 131 1 120 989 

      

      

Investeringsredovisning totalt   143 484 553 593 410 108 

  
Kommunen fortsätter att växa, vilket också har avspeglat sig i antal medarbetare. Sedan 
årsskiftet har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller visstidsanställd med månadslön 
ökat med fem personer, från 1947 medarbetare till 1952. 
Det är 1687 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. De månadsanställda som är 
visstidsanställda är 265 personer. 
I slutet av år 2018 bildades en kompetensenhet inom personalstaben, med ett utpekat 
ansvar för rekrytering och kompetensförsörjning. Till och med 190831 har 19 
rekryteringar slutförts av enheten. Ett systemstöd för schema- och vikariepool för hela 
kommunen är under införande och enheten kommer även att ansvara för rekryteringen av 
korttidsvikarier, sk timmisar, när detta är sjösatt. 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 
medarbetare. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot 
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna 
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro 
kommun. 
Den globala pandemin har påverkat Sverige och Upplands-Bro.) Krisen har medfört ett 
omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen 
Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och 
bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för 
att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin. 
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet 
öka. Under våren invigdes Trygghetcentret i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är 
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer. 
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara 
för samråd. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för 
ett hållbart Upplands-Bro. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och 
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, 
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt 
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, 
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och 
arrenden. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Pandemin 
Perioden har präglats av pandemin och dess påverkan på kommunstyrelsen 
verksamheter på flera olika sätt. Events har blivit inställda, anpassningar av 
verksamheten har behövt genomföras och nya arbetssätt har behövts arbetats fram. 
En mycket snabb omställning till digitala möten har skett, såväl intern som externt. En 
tjänst för videomöten mellanbrukare och anhöriga på äldreboenden har tagits fram. 
Grunden till att det fungerat bra är den kontinuerliga investeringen i kommunens IT-
plattform och därmed utvecklingen av densamma. 
Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt 
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reglemente för nämnderna, fullmäktige och styrelser. Dessa beslut möjliggör 
distansdeltagande i kommunens samtliga instanser. Sedan maj månad har 
sammanträden genomförts med deltagare på distans med gott resultat, vilket säkrar 
fortsatt framdrivit för kommunens verksamheter och utveckling. Stort fokus har lagts på 
att få till bra nämndsammanträden med distansdeltagande och på att förbättra 
användarupplevelsen vid videomöten i de större sammanträdesrummen i kommunhuset. 
Under pandemin ställde kommunen om sitt arbetssätt kring kommunikation och 
skapade snabbt information för intern och extern spridning i en nära dialog med 
Samverkan Stockholm. Det lanserades en webbportal om coronapandemin med viktig 
information för olika målgrupper som under perioden april till och med augusti har 
portalen haft ca 11 000 sidvisningar. Informationsmaterial skapades på 17 olika språk. 
För att säkra en trygg och säker miljö för både medarbetare och medborgare som, trots 
pandemin behövde mötas i kommunhuset och kontaktcenter skapades bl. a. schema för 
extra städning och spritning av ytor infördes, liksom inköp av plexiglasskivor som 
avgränsning. En pandemiplan skapades för att säkra vår leverans av service till 
kommunens invånare, även om verksamheten skulle drabbas av stort sjukdomsbortfall. 
För att underlätta för kommunens näringsliv under en ekonomiskt utmanande period har 
insatser gjorts från kommunens sida. Exempelvis har man förlängt perioden för 
uteserveringar samt gett ett generellt uppskov för årliga fasta tillsynsavgifter inom 
miljö, hälsa, livsmedel, alkohol och tobak. Kommunens gymnasieelever erbjöds även 
take away-luncher från ett 15-tal lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra 
veckor. Syftet var att minska smittspridningen, då eleverna hämtade luncher från 
restauranger i närheten av deras bostad, samt att stötta näringslivet i en ekonomiskt svår 
tid. 
En kompetenskartläggning genomfördes i hela kommunen för att hitta medarbetare som 
tillfälligt kunde stötta upp inom äldreomsorgen. Tengai, världens första fördomsfria 
intervjurobot var ett stöd till rekryteringsfunktionen i arbetet med att snabbt få in nya 
vikarier under pandemin. Personalavdelningen hade täta möten kring 
arbetsmiljöfrågorna med de verksamheter inom Socialkontoret som var mest drabbade 
av smittan. 
Digitalisering  
Den 23 september 2020 blir det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara 
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en 
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också 
att bli en tydligare avsändare. 
Arbete sker kontinuerligt med att utveckla användandet av kommunens e-tjänster, totalt 
tillhandahåller kommunen nu 48 e-tjänster. Ledarforum blev digitalt under våren för 
kommunens chefsgrupp. En gång i månaden sänds forumet live via kommunens webb-
tv. Sändningen får alla anställda tillgång till via kommunens intranät Portalen. 
Trygghet och säkerhet 
Trygghetscenter invigdes i februari och ett aktivt arbete i samverkan för trygghet 
påbörjades. Samverkan sker på plats mellan aktörer som arbetar i centret i olika 
utsträckning. Olika aktörer erbjuder också kommuninvånare stöd och information. 
Verksamheten är samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka 
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare. 
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Under perioden har totalförsvarsövning 2020 planerats och genomfört, arbete är även 
påbörjat med att införa Risk- och sårbarhetsanalysarbetet i kommunens planerings- och 
uppföljningsverktyg Stratsys. Kommunen har med hjälp av Frivilliga resursgruppen 
stöttat socialkontoret med materialförsörjning och logistik till följd av Covid. Det har 
även inletts långsiktiga säkerhetsarbeten i form av upprättande av en 
kommunövergripande säkerhetsskyddsplan, krigsorganisation, krigsplacering och 
säkerhetskyddsanalys. 
Samhällsbyggnadsutveckling 
Fördjupade Översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängen blev under perioden klara 
för samråd. Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter som inleddes i 
december färdigställdes och även en Hållbarhetskonsekvensanalys av FÖP:arna. 
Förstudie stationsområdet för Bro är i full gång. Förberedelser för motsvarande 
förstudie för Kungsängen pågår. Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro 
stationsområde har förvärvats i syfte att ge kommunen rådighet över marken, i samband 
med utveckling av stationsområdet. 
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats med 
anledning av ett beslut om förbud att kulvertera en del av Sätrabäcken som går genom 
planområdet. Det är avgörande för genomförandet av detaljplanen att kulverteringen 
kan genomföras. Kommunen har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen. 
Beslut väntas under hösten. 
Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under 
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och logistik 
område.  Ombyggnationen beräknas ta cirka två år. 
Ny lagstiftning kräver att detaljplaneringsprocessen digitaliseras. Arbete pågår för att 
ställa om till nya programvaror och ett nytt arbetssätt. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Upplands-Bros varumärke utvecklas genom 
strategisk kommunikation 

Beskrivning 

Kommunens kommunikation ska utvecklas såväl internt som externt. Det externa 
kommunikationsarbetet ska syfta till att öka kunskapen om Upplands-Bro, om 
verksamheter och tjänster. Kommunikationen ska verka till att stärka Upplands-Bros 
identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Kommunen ska vara i framkant 
när det gäller val av kommunikationskanaler och de arenor där kommunens budskap 
kommuniceras. Kommunikationsinsatser ska anpassas, utvecklas och dimensioneras för 
att uppnå högst effekt och ska alltid följa kommunens övergripande inriktning. 

 

Kommentar 

Utvecklingen av kommunikationen sker med invånaren i fokus. Det görs genom 
strategisk kommunikationsplanering vilket innebär att kommunen har en övergripande 
gemensam kommunikationsplan med aktiviteter kopplade till nämndmålen. 
Det är lätt att komma i kontakt med kommunen via Kontaktcenter både i Bro och i 
Kungsängen och med stöd av självservice på hemsidan kan man utföra en mängd 
ärenden under dygnets alla timmar. 
Under våren har ett kommunikationskoncept tagits fram som kallas #viärupplandsbro. 
Syftet är att invånarna ska känna sig stolta och nöjda att bo i Upplands-Bro. Även 
kommunens medarbetare ska uppleva stolthet att jobba här. 
Digitaliseringen skapar möjligheter och nya strategiska kanaler under året är: 
kommunens podd ”Bättre tillsammans” som sprider på ett inspirerande vis och 
samtidigt stärker kommunens vision ”ett hållbart Upplands-Bro”. Satsning på 
informationsfilmer om kommunens verksamheter och interna som externa möten som 
sänds live är ytterligare nya sätt att nå ut till fler målgrupper. 

2.2 Nämndmål: Stärka samhällets samlade förmåga för ett hållbart 
och tryggt Upplands-Bro 

Beskrivning 

Samhällets delaktighet är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå ett tryggt och 
hållbart Upplands-Bro. Det handlar om att bjuda in boende, företag och andra viktiga 
samhällsaktörer för att gemensamt tillsammans med kommunen kunna uppnå en 
långsiktigt hållbar utveckling av Upplands-Bro. Kommunen har en nyckelroll i detta 
arbete och ska vara drivande när det gäller att stärka samhällets samlade förmåga.  
 
En viktig del handlar om att utveckla samarbetet med Polismyndigheten genom en 
samverkansöverenskommelse, att utveckla trygghetscenter samt att genom olika insatser 
i samverkan verka för minskad brottslighet och ökad trygghet. 
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Kommentar 

Enheten för Trygghet och prevention arbetar med att konkretisera och följa upp 
samverkansöverenskommelsens åtgärdsplan kommun/polis genom återkommande 
möten med kommunpolis, dialog med berörda kontor, samt rapportering till 
Trygghetsutskottet. Enheten för Trygghet och prevention samarbetar också med 
lokalpolisen för att ta fram ett gemensamt medborgarlöfte. 
Trygghetscenter invigdes i februari och ett arbete i samverkan för trygghet påbörjades. 
Samverkan sker på plats mellan aktörer, och aktörerna erbjuder också kommuninvånare 
stöd och information. Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter 
i Bro för att öka tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.. 
I mars påbörjades ett arbete med IT-systemet Embrace, ett verktyg i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett arbete enligt metoden EST 
(Effektiv Samordning för Trygghet) har inletts. Metoden bygger på samverkan i 
kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. 
Kommuninvånare engageras i det trygghetsskapande arbetet bland annat genom 
Grannsamverkan och grannstödsbil, föreningsdriven (kommunfinansierad) nattvandring 
och av kommunen samordnade trygghetsvandringar. 

2.3 Nämndmål: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
genomsyrar samhällsbyggandet i Upplands-Bro 

Beskrivning 

Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar 
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål 
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar 
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet, och klimatfrågor måste arbetet med en 
social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling på en övergripande nivå 
utvecklas. 
 
De "mjuka" värdena såsom till exempel natur, rekreation och kulturmiljö skapar 
attraktionskraften och hållbarheten i vår unika kommun och kommer därför först i 
planeringen. Vi bygger samhälle - inte hus. Det ska även finnas ett helhetsperspektiv i 
samhällsbyggandet där fokus är mellan byggnaderna.  
 
Samhällsplaneringen ska även bidra till en mer jämlik och jämställd tillgång till 
Upplands-Bros kvaliteter. 

 

Kommentar 

Under året har flera insatser påbörjats och genomförts för ett hållbart samhällsbyggande. 
I samband med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna (FÖP Bro och FÖP 
Kungsängen) har utredningar tagits fram som belyser de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekterna på en övergripande nivå. Bland annat finns 
Kulturmiljöutredningarna för Bro och Kungsängens tätorter, PM Ekosystemtjänster i 
Upplands-Bro kommun, PM Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun. 
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Översiktsplanerna zoomar in på tätorterna där flest människor bor och rör sig och ger 
förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, vart det går att förtäta med 
bostäder, och hur det går att rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler 
värmeböljor, skyfall och översvämningar. De belyser hur Bro och Kungsängens 
centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, och hur kommunen göras roligare 
och enklare att orientera sig i för barn. Det finns också en Hållbarhetskonsekvensanalys 
av FÖP:arna som uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet 
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och 
ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur hållbarhetsperspektiv, genom att 
befintlig infrastruktur kan användas av fler. Vid Tibble i Gröna dalen kan ny 
bebyggelsen möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. 
Bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar 
för en bilsnål livsstil och dess direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad 
trygghet längs gång- och cykelstråken. Det är ett rekreativt grönstråk med närhet till 
lekplatser och natur med bostäder anpassade för barn med en ny lekpark och 
utomhusgym. Bostädernas försiktiga anpassning till kulturmiljön, bebyggelsen inom 
Ekhammars gård och Kungsängens kyrka genom att den främst består av småhus och att 
viktiga skogskullar bevaras. Dagvattnet omhändertas i öppna lösningar i marknivå som 
blir en kvalitet för livsmiljön och upplevelsen av Gröna dalen. Såväl de ekologiska som 
de estetiska förutsättningarna kan förbättras genom skapande av större vattenytor och 
plantering av inhemska växter kopplade till naturtypen. 
Två strandängar vid Örnässjön har återställts. Strandängarna ligger vid Örnäs gård på 
den norra sidan av sjön, samt vid Raskeboda på den västra sidan. Projektet handlar 
delvis om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen 
fick torrläggas i samband med bostadsbyggande. Återskapandet syftar till att öka den 
biologiska mångfalden. Genom att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön 
förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena.. 

2.4 Nämndmål: Ökad kvalitet, effektivitet och tillgänglighet genom 
digitalisering 

Beskrivning 

Kommunen ska utveckla digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård, omsorg, 
samhällsplanering och infrastruktur. 
 
Det ska vara enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med kommunen 
genom ständig tillgång till digitala tjänster. De digitala tjänsterna ska anpassas efter 
krav på tillgänglighet och användarvänlighet. Ärenden ska lösas med minsta möjliga 
ansträngning för medborgarna och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när. 
 
Kommunen ska öka medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som effektiviserar, 
kompletterar och höjer servicen. Samarbete ska ske mellan kommuner, med andra 
samhällsaktörer och internt för att uppnå effektiviseringsvinster och synergieffekter. 
Invånare och företagare ska, där det är möjligt, bara lämna en uppgift en gång. 
Information som hanteras i ett system ska kunna återanvändas i andra system.  
 
Medarbetare ska vara aktiva i den digitala utvecklingen och ska ha den digitala 
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kompetens som behövs för att vara delaktiga. Alla medarbetare ska ha tillgång till 
digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete. 
 
Digitala tjänster utvecklas med hänsyn till den personliga integriteten. Kommunen ska 
ha en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid användning av digitala 
tjänster. 
 
Kommunens digitala information ska skyddas mot obehörig användning och 
förvanskning och förlust. Kommunen tar hänsyn till informationens skyddsvärde vid 
utbyte av data mellan olika aktörer och verksamheter och kommer under 2020 att öka 
säkerhetsmedvetandet genom bland annat att belysa hotbild och skyddsvärden. Under 
2020 kommer en organisation för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd 
att etableras. 

 

Kommentar 

Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att 
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel 
för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet. 
Under 2020 finns det två olika ansökningstillfällen och det första tillfället var i april. 
Från första ansökningstillfället har sex olika ansökningar beviljats om totalt 2,9 mnkr. 
Beviljade projekt handlar bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital 
hantering av handlingar till förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen och 
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter. 
Den 23 september 2020 blir det lag på att befintlig digital offentlig service ska vara 
tillgänglig. Den nya grafiska profilen som antogs av Kommunfullmäktige i juni är en 
viktig del i kommunens arbete att tillgänglighetsanpassa våra digitala kanaler men också 
att bli en tydligare avsändare. 
Kommunen har nu sammanlagt 48 e-tjänster och under våren har vi publicerat 16 nya e-
tjänster, exempelvis anmälan till simskola, ansökan om specialkost, orosanmälan barn, 
och orosanmälan vuxen. 
Ledarforum blev digitalt under våren för kommunens chefsgrupp. En gång i månaden 
sänds forumet live via kommunens webb-tv. Sändningen får alla anställda tillgång till 
via kommunens intranät Portalen. 
Kommunens podd, Bättre tillsammans fortsätter och vi har nu 13 avsnitt som skildrar på 
ett hur var och en av oss kan bidra till ett hållbart samhälle. 
Inför sommaren lanserades en besöksportal där det går att ta del av kommunens 
aktiviteter som t ex vandra, bada, fiska, paddla, rida, spela golf, fika och äta. Den riktar 
sig såväl till kommunens invånare som externa besökare. Portalen har under perioden 
juni till och med augusti haft cirka 3500 sidvisningar. 
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2.5 Nämndmål: Vi bidrar till att attrahera, rekrytera, motivera och 
behålla personal 

Beskrivning 

Offentlig sektor står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. Ett 
långsiktigt och strategiskt arbete bedrivs inom Upplands-Bro kommun inom ett antal 
olika fokusområden, bland annat förbättras och utvecklas processen vid rekrytering för 
att öka kandidatupplevelsen. Vidare utvecklas och förbättras kommunikation med 
medarbetare och varumärket utvecklas genom strategisk kommunikation. 
Arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt område som fortsätter att utvecklas under 2020. 
Utveckling av ledarskapet fokuserar på att utveckla ett hållbart ledarskap. 

 

Kommentar 

All rekrytering sker numera med interna resurser. Verksamheterna arbetar mer 
kompetensbaserat utifrån att det är högre kvalitet på våra annonser, som alla 
kvalitetssäkras innan publicering. Under april- juni rekryterades över 100 vikarier för att 
tillmötesgå verksamheternas personalbehov och styrde den interna 
kompetensfördelningen i och med det behov som fanns i verksamheterna. 
Under året har personalavdelningen varit delaktiga i 20 rekryteringar från ax till limpa. 
De interna utvecklingsinsatser som är riktade mot medarbetare, aspirantprogram och 
medarbetarakademin, har delvis blivit framflyttade under våren på grund av pandemin. 

2.6 Nämndmål: Upplands-Bros hållbara styr- och ledningssystem 
präglas av ett strategiskt och långsiktigt fokus 

Beskrivning 

Kommunens styrmodell ska vara hållbar och präglas av ett strategiskt och långsiktigt 
fokus. De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan 
formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen 
utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till 
individuella mål för varje medarbetare.  
 
Upplands-Bro kommun arbetar enligt en sedan 2019 diplomerad miljöledningsmodell. 
Ledningssystemet innebär att de områden där kommunens verksamheter har störst 
miljöpåverkan också är de områden som styr vilka mål som ska gälla för kommunens 
miljöarbete. Det långsiktiga miljömålet för Upplands-Bro kommun är att senast 2030 
vara en klimatneutral kommun. För 2020 gäller följande miljömål 
 
-Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor. 
-Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan. 
-Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar utveckling i 
undervisningen. 
-Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i 
kommunens samhällsplanering. 
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Kommentar 

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i 
nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska 
görasför att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för 
aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro 
kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar 
verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer 
samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys. 
Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, 
eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om vad som ska 
göras, utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är 
till för att styra beteenden för att uppnå önskad service. 
De övriga styrdokumenten är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. Dessa 
benämns reglerande styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och 
delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens 
verksamheter. 
För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras 
regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter 
organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och 
budgeten. 
För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en 
beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer 
utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett 
gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under 
2021. 
Miljöarbetet har under året präglats av ett fortsatt arbete för ett hållbart Upplands-Bro, 
där miljöfrågan är en fortsatt central dimension för att nå en långsiktig och hållbar 
utveckling. En del i detta har varit att integrera miljömålsarbetet i kommunens 
övergripande sex målområden, för att stärka och ge god grund för nämnders möjlighet 
att göra miljöarbetet än mer effektivt. 

2.7 Nämndmål: Ökad effektivitet och minskad sårbarhet genom 
samverkan och samarbete 

Beskrivning 

Samverkan med andra organisationer är en viktig faktor för att kunna leverera i enligt 
med det kommunala grunduppdraget i framtiden. Ökade krav från kommunens invånare 
och behov av effektiviseringar gör dessutom att samverkan måste ske på ett annat sätt 
än tidigare. Områden för samverkan gemensamt med andra kommuner ska identifieras 
och samarbete ska inledas inom de områden som bedöms ge bäst effekt. Modeller för 
samverkan ska också utvecklas. Samverkan inom den egna kommunala organisationen 
ska också stärkas.  
 
Under 2020 stärks även kommunens arbete inom ramen för totalförsvaret och det civila 
försvaret. Under 2020 genomförs Totalförsvarsövning TFÖ. 
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Kommentar 

Verksamheterna inom kommunstyrelsen ser löpande över möjligheterna för samverka 
såväl internt som externt. Kommungemensamma projekt och nätverk samt samarbeten 
med andra organisationer har initierats under perioden. 
Bland annat har ett arbete enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) 
inletts med samordning på Trygghets- och preventionsenheten. Metoden bygger på 
samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Bland 
aktörerna återfinns bland annat alla kommunens kontor, väktare, lokalpolis, lokala 
bostadsbolag och föreningar. 
Kommunen deltar även  i ett nytt samverkansforum för flera nordvästkommuner 
gällande brottsförebyggande arbete och trygghetsfrågor, under benämning Tryggsam. 

2.8 Nämndmål: Hållbar samhällsutveckling med en mångfald av 
arbetstillfällen och företag 

Beskrivning 

Ett aktivt näringslivsarbete stimulerar tillväxt i samhället och bidrar till ett ökat antal 
arbetstillfällen. Samarbete med lokala förtag skapar dessutom möjlighet till direkta och 
riktade arbetsmarknadsåtgärder för att öka möjligheten till arbete i kommunen. 
 
Under 2020 utvecklas samarbetet med näringslivet och en ny näringslivsstrategi 
formuleras och tas fram i samverkan. Inriktningen är även att förenkla och utveckla 
service till företag. 

 

Kommentar 

Under året har två viktiga insatser för att stärka det lokala företagsklimatet initierats. En 
ny näringslivsstrategi tas nu fram tillsammans med lokala företag, förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Två workshops har genomförts med det lokala näringslivet för att 
inventera företagens önskemål och för att identifiera ett antal fokusområden. Vidare har 
den kommunövergripande utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” påbörjats. Utbildningen 
syftar till att utveckla och stärka kommunens service och myndighetsutövning. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
kontoret 123 654 34 023 117 715 34 638 5 939 615 6 554 5 097 

Samhällsbyggna
dskontoret 17 211 15 122 22 015 29 215 -4 804 14 093 9 289 31 241 

Försäljning 
tomträtter 117 433 0 343 117 -90 27 -1 163 

Summa 140 982 49 578 139 730 64 196 1 252 14 618 15 870 35 175 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Kommunledning
skontoret 7 771 197 6 367 209 1 404 -12 1 392 

Samhällsbyggna
dskontore 107 25 103 25 4 0 4 

Försäljning 
tomträtter 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 7 878 222 6 470 234 1 408 -12 1 396 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Kommunledningskontoret 187 412 51 033 187 412 51 033 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 27 279 22 683 27 279 30 683 0 8 000 8 000 

Försäljning tomträtter 175 650 175 650 0 0 0 

Summa 214 866 74 366 214 866 82 366 0 8 000 8 000 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Kommunledning
skontoret 11 657 296 11 657 296 0 0 0 

Samhällsbyggna
dskontoret 161 37 161 37 0 0 0 

Försäljning 
tomträtter 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 11 818 333 11 818 333 0 0 0 
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3.3 Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 15,9 mnkr. Helårsprognosen 
är ett överskott på 8 mnkr. Överskottet per sista augusti beror bland annat på att 
lönerevisionen inte är slutförd för 2020 samt att evenemang och utbildningsinsatser har 
senarelagts till hösten. 
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen  
Kommunledningskontoret redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget. 
Prognosen för helåret är i nivå med budget. 
Perioden har starkt präglats av den pågående pandemin vilket inneburit att planerade 
aktiviteter har fått ställts in och ställas om till digitala lösningar, nya lösningar har 
skapats för att säkerställa fortsatt hög nivå av stöd och service till invånare och 
verksamheter i kommunen. 
Covid relaterade kostnader uppgår till 0,9 mnkr varav den största delen är 
personalkostnaden för Frivilliga resursgruppen, förhoppningen är att kommunen till viss 
del kommer bli statligt kompenserade för delar av dessa, besked väntas under hösten. 
En extra satsning genomfördes för kommunens gymnasieelever, som erbjöds take away-
luncher från lokala restauranger under vårterminens avslutande fyra veckor. 
Kostnaderna fanns inte med i budgeten för år 2020 och är konsekvens av den pågående 
pandemin och den distansundervisning som genomfördes på gymnasieskolorna. Vidare 
är det en satsning på kommunens näringsliv i en svår ekonomisk tid. 
Näringslivsavdelningen kommer därför preliminärt att redovisa ett underskott på ca 0,6 
mnkr för innevarande år. 
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 
Avdelningarna redovisar efter åtta månader ett överskott gentemot budget motsvarande 
9,3 mnkr. Exploateringsavdelningen har fått en större försäljningsintäkt under första 
tertialen. Planavdelningen har lägre intäkter jämfört med budget under perioden men ser 
att det ska vara möjligt att nå budget i balans till årets slut. 
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 8 mnkr. Utfallet är dock 
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter samt när kommande större 
fastighetsförsäljningar verkställs. En osäkerhetsfaktor är att det finns lagkrav på att 
detaljplaner ska vara digitala fr.o.m. 1 jan 2022. 

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 2021-06 4 596 1 765 4 596 0 

       

Summa   4 596 1 765 4 596 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av 
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie 
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tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta 
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
202008 Budget 2020 

Kvar av 
budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna 0  4 638   

Bredbandsutbyggnad 1 000 80 40 920 880 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 2 806 3 000 194 

Investeringsram KLK 2 690 0 660 2 690 2 030 

Översyn Furuhällshuset 750 550 0 200 200 

Ökad digitalisering 10 000 0 0 10 000 10 000 

Restaurering av 
Lejondalssjön 8 000 455 -3 700 7 545 11 245 

Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 7 783 0 789 7 783 6 994 

Våtmark vid Lejondalssjön 0 0 2 0 -2 

Våtmark vid Örnässjön 0 0 2 0 -2 

Utveckling av Tibbleviken 0 0 -199 0 199 

Permakultur Råby 0 0 -38 0 38 

Exploatering:      

NORRBODA - Brunna 
verksamhetsomr   6 816  -6 816 

Granhammarsvägen etapp 2   14 224 10 000 -4 224 

Ringvägen   1 128  -1 128 

Lillsjö badväg   8 017  -8 017 

Gamla brandstationen   4 565  -4 565 

Kockbacka   1 899  -1 899 

Blommans förskola   1 835  -1 835 

Trädgårdsstaden i Bro   8 175  -8 175 

HUSBYTORP/TEGELHAGE
N   16 767  -16 767 

Utveckling av Bro 
stationsområde   5 875  -5 875 

Summa 33 223 1 085 74 301 42 138 -27 525 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna      

Bredbandsutbyggnad 1 000 80 920 920  

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 3 000 3 000  

Investeringsram KLK 2 690 0 2 690 2 690  
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Översyn Furuhällshuset 750 550 200 200  

Ökad digitalisering 10 000 0 2 700 10 000 7 300 

Restaurering av Lejondalssjön 8 000 455 -3 400 7 545 10 945 

Granhammarsvägen etapp 2 10 000 0 10 000 10 000  

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 0 3 789 7 783 3 994 

Summa 43 223 1 085 19 899 42 138 22 239 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
Internleasing datorer till verksamheterna 
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns 
det ingen investeringsbudget. 
Bredbandsutbyggnad 
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att 
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i 
sin helhet under 2020. 
Fortsatt utbyggnad IT 
Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim. 
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 
2020. 
Investeringsram KLK 
Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2020. 
Översyn Furuhällshuset 
Projektet har kvarvarande kostnader under förstudiefasen. Medel förväntas förbrukas i 
sin helhet under 2020 och projektets förstudie kan avslutas under året. 
Ökad digitalisering 
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna 
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter har möjlighet att söka om medel 
två gånger under 2020. Efter första ansökningsomgången har 2,7 mnkr beviljats. Nästa 
ansökningsomgång är under början av hösten 2020. Medel förväntas förbrukas i sin 
helhet under 2020. 
Lejondalssjön 
Upphandling för restaurering av Lejondalssjön genomfördes under 2020. Vattenresurs 
AB är upphandlade på totalentreprenad. Åtgärderna ska enligt avtal vara 
färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till denna långa utförandetid är 
konkurrensen med andra projekt och reningstekniker i vattenverk gällande resurser och 
kompetens.  Åtgärder skulle ha börjats i juli, men de har haft problem med beställning 
av ny utrustning. Planen är att behandling ska ske i år och nästa år tills bra resultat 
uppnåtts. LOVA-bidrag på 5,0 Mkr ha beviljats för delar av projektet och 75% av 
bidraget har utbetalats. 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat  
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt 
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2021. 
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3.8 Exploateringsredovisning 
Projekt Förbrukat tom 2019 Prognos 2020 

(tkr) Netto Netto 

Norrboda (HSB)  197 0 

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde 48 194 10 000 

Ringvägen 35 635 -6 000 

Äldreboende Lillsjöbadväg -785 0 

Förskola Lillsjö badväg 15 106 0 

Lillsjö badväg 0 10 000 

Gamla brandstationen i Bro - VA -29 0 

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar 147 0 

Kockbacka finplanering -4 831 -2 500 

Blommans förskola Finnsta 214 -500 

Trädgårdsstaden i Bro Dp1 -52 954 -10 000 

Hästsportanläggning Önsta -70 0 

Tegelhagen -10 825 0 

Granhammarsvägen etapp 2 -2 596 18 000 

Skällsta industriområde 6 495 0 

Jursta 3:14 -579 100 

Högbytorp 87 0 

Summa 33 406 19 100 

Avslut Exploateringsprojekt  
Exploateringsprojekt Gamla 
Brandstationen Belopp (tkr)  

   

INKOMSTER   

   

Erhållen gata 4 564 599  

Övrigt 215 347  

   

Totalt inkomster 4 779 946  

   

UTGIFTER   

   

Beräkning värde avseende 
allmänplatsmark:   

gata (vägkroppen) -1 555 642  

asfaltgrund -854 410  

asfaltering -1 463 632  

belysning -690 915  

   

   



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 2. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 för Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2020 18(18) 
 

 

Exploateringsprojekt Gamla 
Brandstationen Belopp (tkr)  

Övrigt -136 685  

   

Totalt Utgifter -4 701 284  

   

Totalt (resultat av projektet) 78 662  

  

3.9 Kommentarer exploateringsredovisning 
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark. 
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Tunnlar under E18 är öppnade för 
trafik. Några små arbeten återstår dock att genomföra. Klart våren 2021. 
Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på 
Ringvägen klart. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter 
husbyggnationerna. Första delen planeras att startas under hösten 2020. 
Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid 
förskolan och Lillsjöbadet är slutförda. Finplaneringsarbeten pågår klart årsskiftet 
2020/2021. 
Gamla brandstationen i Bro: Projektet slutfört. 
Kockbacka finplanering:  Asfaltering och finplanering av villagator genomförda. 
Fortsätter 2021. 
Blommans förskola Finnsta: Projektet slutfört 
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden pausad med anledning av beslut från 
Länsstyrelsen om förbud att kulvertera Sätrabäcken. Kulverteringen behövs för 
detaljplanens genomförande. Överklagan av beslutet inlämnat till mark och 
miljödomstolen för prövning (MMD). Beslut väntas under hösten 2020, men processen 
kan ta längre tid. Upphandling av markförstärkning av gator, avvaktar beslut från 
MMD. Projektering av allmänna anläggningar klar, upphandling av entreprenör 
avvaktar beslut från MMD. Ny förväntad byggstart kan ske tidigast runt årsskiftet 20/21 
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande 
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage 
över vägen. 
Tegelhagen: Byggnation av huvudgatan, allmänna anläggningar och annan 
infrastruktur pågår. . Etapp 1 klar kv 1 2021 och etapp 2-3 förväntas klara årsskiftet 
2023/2024. 
Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad 
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntas klart vid årsskiftet 
2021/2022. 
Jursta 3:14: Projektet slutfört 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 
Däremot präglas perioden januari-augusti av en förändrad byggmarknad gällande typ av 
ärenden. En fortsatt ekonomisk utmaning för nämnden är att fortsatt följa upp 
intäktsmål och debiteringsgrader. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön. 
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 
Organisation 
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Under perioden 
har det skett en organisationsförändring där den största förändringen är att Miljö- och 
Livsmedelsavdelningen nu är en avdelning. Det har även skett förändringar på Tekniska 
avdelningen då den har upplöst och bildat fyra avdelningar: Avfallsavdelningen, VA-
avdelningen, Gata- och Parkavdelningen och Mät- och GIS- avdelningen. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Personal: 
Bygglov 
Under perioden har en handläggare samt en registrator varit frånvarande på 
föräldraledighet. Dessa tjänster har inte ersatts med vikarier utan ordinarie personal har 
tagit hand om de ärenden som inkommit. Under två månader under sommaren har en 
semestervikarie tagits in för tjänsten som registrator för att möjliggöra för den 
administrativa handläggaren att ha semester. Avdelningen har haft några praktikanter 
under perioden. 
Miljö- och Livsmedel 
Under perioden har tre personer varit frånvarande på föräldaledighet, varav en på deltid. 
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En av tjänsterna av ersatts av vikariat under perioden. 
Händelser: 
Bygglov 
Under perioden januari 2020-augusti 2020 har det kommit in 287 ärenden totalt. Under 
samma period förra året kom det in 238 ärenden. Ärendemängden har alltså varit 
ungefär samma som förra året, däremot har det skett en ändring i typ av bygglov, detta 
år har färre bygglovsansökningar för flerbostadshus samt större lagerlokaler kommit in, 
utan flertalet ansökningar har varit för om och tillbyggnad av en-och tvåbostadshus. 

• Eon.kraftvärmeverk och biogasanläggning tagits i bruk- slutbesked har utfärdats 
• Tidsbegränsade bygglov för skolpaviljonger har beviljats för tre st skolor: 

Ekhammarskolan, Råbyskolan och Lillsjöskolan 
• Permanent bygglov för ny förskola i Tegelhagen har beviljats 
• Bygglov har beviljats för Snabbmatskedjan Mc Donalds som ska etablera sig i 

Norrboda 
• Slutbesked har beviljats för flerbostadshus på Ringvägen 
• Ett flertal bygglov har beviljats på förskolan Ringblomman, Kungsängen 

Miljö- och Livsmedel 

• Påbörjande av gemensam utredning - samverkan inom miljö och livsmedel 
mellan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta samt Upplands-Bro 

• Samrådsunderlag gällande utvidgad verksamhet vid Bro bergtäkt och för en ny 
anläggning som NCC planerar norr om Högbytorp, väster om väg 269 har 
inkommit 

• Kommunens revisorer har granskat miljö- och livsmedelsverksamheterna, 
rapport finns. 

• Utvidgning av täktområde 2 och 3 på fastigheten Lindormsnäs 1:5 
• Miljöavdelningen och livsmedelsavdelningen slår ihop sig och blir Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 
• Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i 

kraft 1 juli 2020 och Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn över att denna 
lag och att anslutande föreskrifter följs 

• Samtliga 21 verksamheter som sökt om nya tobakstillstånd har beviljats tillstånd 
Lagändring och rättsfall: 
En ny lagändring har skett vad gäller lovbefriade Attefallshus. Mellan den 1 mars 2020 
och den 31 juli 2020 fick attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 25 kvadratmeter 
om det var en komplementbyggnad och högst 30 kvadratmeter om det var ett 
komplementbostadshus. Sedan den 1 augusti 2020 får attefallshuset ha en byggnadsarea 
på högst 30 m2 oavsett om det är en komplementbyggnad eller ett 
komplementbostadshus.Attefallsregler 30 m2. 
Ett nytt prejudicerande rättsfall har kommit under året som innebär att 
strandskyddsdispens inte kan beviljas i efterhand, vilket även påverkar bygglovsfrågan. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

Beskrivning 

Bygg-och miljönämndens verksamhet utgörs i huvudsak av myndighetsutövning, vilket 
ställer stora krav och lägger ett tydligt ansvar på nämnden. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Kundnöjdhet bygglov  81 71 75  

Kundnöjdhet (NKI 
företag), miljö- och 
hälsoskydd 

 

58 64 65 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), livsmedel  89 92 80  

Kundnöjdhet (NKI 
företag), servering  100 96 80  

Upplands-Bro ligger kvar i topp-tre i Stockholms län det gäller kommunens service till 
lokala företag. Det står klart när 2019 års siffror i den årliga NKI-rankingen (Nöjd-
kund-index) presenteras. Upplands-Bro ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar 
kommunen som tredje bästa i Stockholms län. År 2018 låg kommunens NKI på 76. 
De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Undersökningen genomförs av Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner 
och Regioner (SKR). Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom något av 
de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i undersökningen. 
Upplands-Bro kommun ligger på högst värde, 89, i Sverige gällande att ge service till 
företag inom kategorin livsmedelskontroll. 2018 fick kommunen indexvärdet 92 i 
samma kategori. I kategorin bygglov placerar sig Upplands-Bro som näst bästa 
kommun i Stockholms län med ett värde på 81. 

Kundnöjdhet bygglov 

Det ska stå Kundnöjdhet Bygglov (NKI företag) 
Resultatet är bättre än målvärdet 

2.2 Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och 
människors hälsa 

Beskrivning 

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen 
förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka 
människors hälsa och miljö. Kommunens antagna miljöprogram om att områden och 
enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd 
standard är en del. 
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Kommentar 

Bygglovsavdelningen 
Bygglovsavdelningen arbetar aktivt med tillsyn av byggnaders ventilation med en 
prioritet på skolor, förskolor och arbetsplatser. Tillsyn av tillgänglighet på allmänna 
platser och i offentliga lokaler är en viktig fråga som bevakas vid nybyggnation samt i 
den befintliga bebyggda miljön. Insatser gällande uppföljningsbesök av hissar som fått 
anmärkningar planeras av bygglovsavdelningen som kommer att driva frågan i projekt 
under hösten 2020. Också tillsyn gällande olovlig användning av mark och byggnader 
innefattar viktiga delar i nämndens arbete för att värna om miljön och människors hälsa. 
Olovliga upplag och miljöbrott kan leda till allvarliga konsekvenser för miljön. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen 
Tillsynen inom miljöskydd syftar till att trygga och förbättra den yttre miljön. Detta 
innebär tillsyn och minskning av utsläpp till mark, luft och vatten, främjande av 
återanvändning och återvinning, hantering av kemikalier och avfall m.m. Tillsynen 
inom hälsoskydd syftar till att motverka att människor får besvär eller blir sjuka av den 
inomhusmiljö de vistas i. Det innebär till exempel att se till att skolor och bostäder är 
bra och fria från buller, radon och fukt m.m. som påverkar hälsan negativt. Tillsynen 
inom livsmedel syftar till att medborgarna ska få säker mat och inte bli vilseledda i 
märkning av livsmedel. 
Tillsynsarbetet bedrivs på många olika sätt såsom inspektioner, möten och kontroll av 
verksamhetens egenkontroll, utredningar i samband med klagomål och handläggning av 
anmälningar och tillstånd. 
Livsmedelsavdelningen 
Livsmedelsavdelningen har under pandemin medvetet ej besökt äldreboenden och 
liknande känsliga ställen, men dialog och kontakt har skett. Vi ska också vara 
riskbenägna med smittorisker på andra ställen så vi har haft dialog med företagen om 
det måste vara inspektion på plats eller om vi kan lösa kontrollen på annat sätt. 
Livsmedel kommer inte hinna med alla planerade besök i år utan några förskjuts till 
nästa år. Detta delvis på att föreskrifterna om smittskyddsåtgärder prioriterats. 
Vi ser ett resursbehov för att hinna göra inspektioner, hinna med administrativa åtgärder 
pga omorganisation samt komma ikapp med kontrollskulder. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal tillsynsbesök per 
årsarbetare   19 20  
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Avser miljötillsynen 

2.3 Nämndmål: Verka för att det i kommunen byggs bostäder som 
håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god 
bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Beskrivning 

Kommunen kommer under kommande år att vara i fortsatt stark tillväxt vilket ökar 
ärendemängderna. Nämnden ska besluta om nämndmål med tillhörande indikatorer om 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda 
fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard, 
är en grund för nämndens arbete. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal 
bygglovsansökningar  165 277   

Antal bygglovsansökningar 

Vi har ungefär samma antal bygglovsärenden som vid denna period förra året. Då låg 
antalet inkomna bygglovsärenden  på 161 st. Det jämförande talet på 277 st är baserat 
på helåret 2019. 

2.4 Nämndmål: Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga 
med hänsyn till likställighet och kvalitet 

Beskrivning 

Det prioriterade området kräver åtgärder på alla områden och berör både drift- och 
investeringsbudget. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Handläggningstid för 
bygglov (medelvärde)  2 Veckor 2 Veckor 3 Veckor  

Handläggningstid 
strandskyddsärenden      
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 5 794 5 532 5 661 3 715 133 -1 817 -1 684 -266 

Miljö 5 457 2 948 5 545 3 004 -88 56 -32 -57 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel 1 159 808 1 073 792 86 -16 70 304 

Summa 12 410 9 288 12 279 7 511 131 -1 777 -1 646 -19 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsverksa
mhet 0 0 0 0 0 0 0 

Miljö 153 10 153 10 0 0 0 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 153 10 153 10 0 0 0 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Bygglovsverksamhet 9 107 8 298 9 107 6 798 0 -1 500 -1 500 

Miljö 8 593 4 422 8 593 4 422 0 0 0 

Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel 1 832 1 212 1 832 1 212 0 0 0 

Summa 19 532 13 932 19 532 12 432 0 -1 500 -1 500 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsverksa
mhet 0 0 0 0 0 0 0 

Miljö 230 14 230 14 0 0 0 
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Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 230 14 230 14 0 0 0 

3.3 Ekonomisk analys 
Nämnden i helhet 
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 646 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -1 777 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 
131 tkr lägre än budgeterat. 
Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat på -1 500 tkr utifrån 
utfallet för andra tertialet. Det finns en stor osäkerhet hur ärendebalansen främst inom 
bygglov kommer att utvecklas. 
Bygglov 
Bygglov redovisar ett underskott på -1 684 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat. Kostnaderna är något lägre än budget och utgörs i 
huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda. 
Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -1 500 tkr vilket är direkt 
beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas under resten av året. Intäkterna 
beror främst på vilken typ av ärenden som kommer in. 
Miljö 
Miljö redovisar ett mindre underskott på -32 tkr i förhållande till budget. Resultatet 
beror främst på lägre intäkter än budgeterat vilket delvis beror på att covid-19 inte 
medgivit tillsyn i vanlig utsträckning. Kostnaderna är något högre än budget och utgörs 
i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 anställda. 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget. 
Livsmedel, alkohol och tobak 
Livsmedel redovisar ett överskott på +70 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre kostnader än budgeterat vilket beror på lägre personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda. 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget . 

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 
Det finns en godkänd investering för projektet Digitalisering av arkivhandlingar som 
berör Bygg- och miljönämnden. Investeringsramen för det är inte tilldelad Bygg-och 
miljönämnden utan ligger centralt på Kommunstyrelsen och investeringen redovisas 
därför inte här. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få 
en god utbildning eller meningsfull sysselsättning. 
Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet är prioriterat. 
Nämnden delar varje år ut ett kvalitetspris. Priset ges till personer som svarat för 
arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och 
kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten, 
Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och 
gymnasieskola. 
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. 
En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 
Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter). 

1.3 Viktiga händelser under året 
Kvalitetspris 
Hösten 2020 kommer nämnden dela ut sitt kvalitetspris för andra gången. 
Gymnasieskola 
Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen pågår på 
Upplands-Brogymnasiet. 
Under stor del av vårterminen har undervisningen på Upplands-Brogymnasiet bedrivits 
genom fjärr- och distansundervisning på grund av pågående pandemi. Undervisningen 
har återgått till undervisning på plats från och med höstterminen. 
Nämnden har beslutat om en vision och en målbild för kommunens gymnasieutbildning 
i framtiden. 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen har under vårterminen ställt om till att endast erbjuda utbildning via 
fjärr- och distansundervisning i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
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rekommendationer p.g.a. pågående pandemi. Detsamma har gällt för våra externa 
upphandlade utbildningar. 
Ett samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo kommun har skrivits på. Avtalet 
innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI, 
grundläggande och gymnasiala kurser i Upplands-Bro. Detta innebär en ökad volym 
och större intäkter. 
Arbetsmarknad 
Projektet Kom i Jobb fortgår i samarbete med Vuxenutbildningen -
 Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är minskat 
ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten deltar i ESF-projektet MIA - vidare från 2020 
samt överser möjligheterna att ansluta till ett samordningsförbund. 
Ferieungdomar 
För 2020 har ett externt koncept upphandlats med målet att utföra feriearbete i 
närområdet för att stimulera ägarskap och utveckla trygghet. I övrigt har arbetet med 
ferieplatser till viss del påverkats av rådande pandemi (äldreboenden och hemtjänst tar 
inte emot ferieungdomar). Ett större fokus på central ledning av feriearbetet har skett 
under 2020 för att kvalitetssäkra och skapa meningsfulla arbeten. 
KAA  
Projektet Studiebron, ett sociala investeringsfonds projekt, har inte kunnat starta som 
planerat beroende på pandemi under våren 2020. 
Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 
feriejobba under hela året. 
Extratjänster 
Anställningsformen Extratjänst fortlöper under 2020, 12 anställda finns i denna insats. 
OSA-platser 
Arbetsförmedlingen har tilldelat kommunen 10 platser inom anställningsformen 
Offentligt Skyddad Anställning för 2020. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för 
utbildningen planerad tid 

 

Kommentar 

Uppgifter saknas p.g.a. att Kolada, databasen för kommuner och regioner inte 
uppdaterats med resultat från 2020. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andelen med examen 
från gymnasieskolan 
inom 3 år (alla elever 
skrivna i kommunen) 

 

 58% 70% 

 

Andelen med examen 
från UBG inom 3 år  73% 69% 70%  

Genomsnittlig 
betygspoäng hos 
avgångseleverna (alla 
elever skrivna i 
kommunen) 

 

 14 15 

 

Genomsnittlig 
betygspoäng hos 
avgångselever UBG 

 

13 13 15 

 

Andelen elever som är 
behöriga till högskola 
efter studier på 
högskoleförberedande 
program. 

 

 72% 60% 

 

2.2 Nämndmål: Alla personer i nämndens verksamheter ska känna 
sig trygga 

 

Kommentar 

Utfallet på medarbetarenkät gäller personal på Upplands-Bro gymnasiet. När det gäller 
enkätundersökningen för elever på gymnasieskolan så har det inte gått att utläsa vilken 
fråga i gymnasieundersökningen som avses. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Enkätundersökning 
bland elever på 
gymnasieskolan 

 

 75% 100% 

 

Enkätundersökning 
bland elever på 
vuxenutbildningen 

 

 95% 100% 

 

Medarbetarenkät för 
nämndens 
verksamheter 

 

79%   
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Enkätundersökning bland elever på vuxenutbildningen 

Den enkätundersökning bland eleverna på Vuxenutbildningen som används är den 
länsgemensamma undersökningen från Storsthlm. Denna skulle ha genomförts under 
april-maj 2020 men har, på grund av rådande läge med Covid-19, skjutits upp till 
oktober-november 2020. 

2.3 Nämndmål: Stärka den enskildes förmåga till självständighet 
genom självförsörjning. Öka möjligheterna till självförsörjning 
genom arbete, studier och integration. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andelen personer som 
studerar eller arbetar.   33%   

Andelen personer som 
kommer i studier eller 
arbete genom KAA. 

 

 58%  
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 185 200 
103 94

4 185 559 
104 22

7 -359 283 -76 -5 838 

Gymnasiesärskol
a 7 130 47 7 042 135 88 88 176 628 

Arbetsmarknads-
insatser 16 232 6 016 16 231 4 759 1 -1 257 -1 256 -820 

Vuxenutbildning 22 713 10 103 22 609 10 602 104 499 603 2 789 

Summa 231 275 
120 11

0 231 441 
119 72

3 -166 -387 -553 -3 241 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gymnasieskola 795 59 686 66 109 -7 102 

Arbetsmarknads
-insatser 15 3 10 1 5 2 7 

Vuxenutbildning 0 0 1,4 0 -1,4 0 -1,4 

Summa 810 62 697,4 67 112,6 -5 107,6 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 283 907 155 917 287 807 155 917 -3 900 0 -3 900 

Gymnasiesärskola 10 695 70 10 827 202 -132 132 0 

Arbetsmarknadsinsatser 23 334 9 050 25 805 9 792 -2 471 742 -1 729 

Vuxenutbildning 35 064 15 154 34 955 16 384 109 1 230 1 339 

Summa 353 000 180 191 359 394 182 295 -6 394 2 104 -4 290 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gymnasieskola 1 192 88 1 180 100 12 -12 0 

Arbetsmarknadsi
nsatser 23 4 16 2 7 2 9 

Vuxenutbildning 0 0 2 0 -2 0 -2 

Summa 1 215 92 1 198 102 17 -10 7 
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3.3 Ekonomisk analys 
Gymnasieskola 
Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 
skolpengar för dessa elever redovisar här. 
Gymnasieverksamheten redovisar budget i balans i delårsresultatet. Gymnasiekullarna i 
Upplands-Bro ökar, därmed också kostnaderna för elevpeng till gymnasieskolor. Vid 
tidpunkten för denna prognos är antagningen inte 100% klar. Eleverna beräknas bli 
ca 10 fler än budget.     Totalt 1 150 elever UB-elever har budgeterats för 2020. 
Upplands-Brogymnasiet helårsprognos är 4 070 tkr bättre än som redovisades i T1  
Upplands-Brogymnasiet har minskat personalkostnaderna. Distansundervisningen under 
våren har minskat kostnaderna för lunch och APL ersättning. Skolans åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans fortsätter man att arbeta med. 
Verksamheter Resultat T2 Helårsprognos Prognos T1 Skillnad 

Elevpeng 
gymnasieelever 2 576 -1 000 0 -1 000 

TB från 
Resursenheten -100 -200 0 -200 

Upplands-
Brogymnasiet -2 400 -3 700 -7 770 4 070 

Totalt 76 -4 900 -7 770 2 870 

Gymnasiesärskola 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18 
elever. 
Budget i balans. 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen uppvisar ett prognostiserat överskott på resultatet för helåret. 
Ersättningen för SFI-verksamheten från Socialkontoret genom Migrationsverkets 
etableringsersättning uppvisar ett betydligt lägre utfall än budget. Detta beror på en 
reducering av schablonersättningen samt en lägre andel kommuntilldelade flyktingar än 
förväntat. 
Vuxenutbildningen har sett ett stort antal sökande till yrkesutbildningar i och med 
effekterna på arbetsmarknaden pga Covid-19. Det kvarstår osäkerhet kring möjlig 
tilldelning av extra statsbidrag för täckning av kommunens medfinansieringskostnad. 
Arbetsmarknadsenheten 
Kostnaden för Transport var budgeterad för 2020 att täckas av intäkterna. Historiskt har 
Transport dragit över budget. Resultatet visar på en förlust på 1889 tkr. Resultatet beror 
på minskade körningar pga Covid-19 och svårigheter att uppnå balans mellan intäkter 
för körningar och verksamhetens fasta kostnader. Arbete fortlöper att se över kostnader, 
avtal och åtaganden för att uppnå en budget i balans. 
I övrigt uppvisar Arbetsmarknadsenheten en budget i balans för arbetsmarknadsinsatser, 
till viss del finansierad av projekt från sociala investeringsfonden. 
Inkomst från statsbidrag för feriearbete 2020 på 579 tkr. 
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3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 3 824 7 200 0 

Insteget 201808 202012 3 360 2 111 2 559 801 

Kom i jobb 201903 202012 3 800 3 174 3 766 34 

Studiebron 201908 202012 1 800 0 0 1 800 

Summa   16 160 9 109 13 525 2 635 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
 
Hållbar skola 
Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid 
projektets slut 2021. 
Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  
Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av 
Arbetsmarknadsenheten. 
Kom i jobb 2019/2020 
Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja 
sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten. 
Studiebron 
Planerades starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan. 
Med rådande pandemi-läge har detta projekt inte kunnat starta. Drivs av 
Arbetsmarknadsenheten. 
  

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 200 0 161 1 200 1 039 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100 

Summa 1 300 0 161 1 300 1 139 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 200 0 1 200 1 200 0 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100 

Summa 1 300 0 1 200 1 300 100 
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3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
Upplands-Brogymnasiet 
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier och utrustning 
Arbetsmarknadsinsatser 
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet i fokus. 

• Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter. 
• Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 

Kulturskolans område. 
• Nämndens verksamheter ska vara jämlika. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 
Sedan Corona-pandemin bröt ut i våras har nämndens verksamheter prövats och till viss 
del ställt om. Flera medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i 
verksamheten och som administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt  
och uppskattat. Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och 
kommuninvånanas livskvalité. 
  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, 
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 
som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och 
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och 
kommunens fyra fritidsgårdar. 
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och 
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening  och anläggning, simhall och unga. 
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila 
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för 
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men 
med koncentration till Kungsängen och Bro. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Corona-pandemin präglar fortsättningsvis arbetet med omställning av verksamhet och 
nya arbetssätt för att kunna erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv till kommunens 
invånare. Kommunens alla verksamheter har följt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och i början av pandemin sköts många arrangemang framåt i tid eller 
ställdes in. Från mitten av juni har mindre arrangemang genomförts utomhus och/eller 
med begränsat antal besökare. Flera digitala lösningar har lanserats bland annat 
sagostunder, digital undervisning och boktips. E-media och strömmande filmer har ökat 



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 5. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämden

 

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020 4(13) 
 

 

ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, teater- och dansklasser har flyttat utomhus så 
mycket som möjligt. Verksamheterna har vidtagit de skyddsåtgärder som behövts för att 
möjliggöra fysisk distans och säkerhet. Politiska beslut har möjliggjort för 
föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet för kommunens invånare. Totalt 
sätt för året ser vi stora intäktsbortfall i biljettintäkter till evenemang, lokalbokningen 
samt i simhallen. Flera av kontorets medarbetare har periodvis varit utlånade till 
Socialkontoret, som mest fem medarbetare men samtliga är nu tillbaka i slutet av tertial 
2. Trots detta har den mesta av verksamheten ändå genomförts, ibland på nya sätt eller 
med begränsningar. Oroligheter i Bro under våren och försommaren gjorde att 
verksamheten deltog i samverkans forum med polis och kommunens övriga 
verksamheter hela sommarperioden. Under tertial två har en förlikning med PEAB 
slutförts gällande plan 4 och 5 på Kungsängens IP, kommunens nya sporthall har tagits i 
drift och Bro:n har flyttat tillbaka till Broskolan. Andra viktiga händelser för perioden 
är: 

• Arbetet fortgår med nytt stödsystem till föreningslivet. 
• Arbete med lansering av den digitala tjänsten Sparks generation till höstlovet. 

 
• Invigning av discgolfbanan i Bro. 
• Digitalt nationaldags- och midsommarfirande genomfördes med eldsjälar i 

kommunen och sågs av nästan 3500 personer. 
• Invigning av utställningen funkiskonstnärer i foajén på kommunhuset och 

finalen i funkismelodifestivalen direktsänds från Ekhammarscenen. 
 

• Biblioteket har varit en mycket viktig plats för studerande och det har varit ett 
hårt tryck på bibliotekets offentliga datorer och skrivare under hela epidemin. 

• Lånen av e-medier har ökat kraftigt, framförallt strömmade ljudböcker och film. 
• Boken kommer har utökats till alla personer i corona-pandemins riskgrupper. 

Användarna har mångdubblats. Även tjänsten Take away, där man kan ringa in 
sin beställning och hämta upp färdiga kassar har använts flitigt. 

• Två orkestrar, brassensemble och Kulturskolans lärare har spelat utanför 
kommunens äldreboenden till stor glädje. 
 

• Fortsatt ombyggnation med anledning av trygghetscentret i Brohuset. 
• Ny badbrygga till Sylta badplats. 
• Vattenläcka i markledningar för dricksvatten på Kvistaberg resulterade i akuta 

åtgärder. 
• Röjning i parken på Kvistaberg, Stäkets Borgruin och bronsåldersröset i Sylta av 

Skogslaget, i samarbete med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna. 
• Upphandling av konstgräsplan i fotbollshallen blev överklagad och därmed 

försenad. 
• Besiktning av simhall genomfördes under sommaren av fastighetsägaren. 

Planerat större underhållsarbete krävs nästa sommar. 
 

• Besöksrekord på badplatserna - satsning med aktiviteter på tre badplatser med 
uppblåsbara lekplatser på vattnet och på land. Stor arbetsinsats för att städa och 
hantera sophanteringen. 

• Drive-in filmvisning på gamla Kungsängens IP med ett brett urval filmer för 
barn, ungdomar och vuxna med gratisbiljetter, samarbete med sommarjobbare 
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och ungdomsproducent. 
• Bibliotekets cykelkärra har varit ut och besökt olika badplatser, där de har lånat 

ut böcker och spel samt informerat om bibliotekets tjänster. 
• En mängs sommarlovsaktiviteter har genomförts bland annat filmkollo, 

slöjdkollo, låtskrivarverkstad, konstworkshops, nycirkus, parkour, studio, 
planering av Bro:n, danskollon, popkollo, teaterkollo samt ett funkismusikläger. 

• Verksamheterna har tagit emot flera sommarjobbande ungdomar bland annat på 
Kvistaberg, hos ungdomsproducenten, inom anläggning, biblioteket och 
fritidsgårdarna. 
 

• Stor massmedial uppmärksamhet kring konstnärliga utsmyckningen till nya 
sporthallen. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter. 

Beskrivning 

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska 
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när 
de nyttjar kommunens anläggningar. 

 

Kommentar 

Kontoret arbetar dagligen med att skapa trygga platser för våra kommuninvånare. Våra 
verksamheter har högt kvalitets- och trygghetsfokus och vet att inspirerande, 
aktiverande, goda aktiviteter för våra invånare skapar trygghet i samhället. Det finns 
dock en del brister i möjligheten att bemanna i den utsträckning som verksamheten 
bedömer fullgod. 

• Samtliga enheterna verkar som delar i kontorets Inkluderingsgrupp för att stärka 
och utveckla inkluderingsarbetet ytterligare inom hela kontoret. 

• I likhet med föregående år har biblioteket haft trygghetsvärdar tjänstgörande i 
Brohuset under eftermiddagar och kvällar. 

• Trygghetsfrämjande åtgärder och kontroller sker kontinuerligt på våra 
anläggningar. 

• Simhallen uppdaterar kontinuerligt samtlig personal i HLR samt livräddning.  
  
Verksamhetsmål  

Handlingsplan för trygghet  
Kommentar 
Ej påbörjad på grund av corona-pandemin och omprioriteringar. 

Bonus till föreningar  
Kommentar 
Delas ut i slutet på året. 

Ökad tillgänglighet  
Kommentar 
Vi har i sommar tagit en ny sporthall i drift och på så sätt ökat tillgängligheten till tränings- och matchtider. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Trygghetsindex från 
SCB   85 100  

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 1-5.   4 5  

Medarbetarenkäten 
arbetsmiljöindex  77 80 80  

KIA   8 0  
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Trygghetsindex från SCB 

Följs upp i årsredovisningen. 

Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten 1-5. 

Följs upp i årsredovisningen. 

Medarbetarenkäten arbetsmiljöindex 

Något lägre utfall än tidigare år men högre än kommunens snitt som ligger på 75. 
Riktlinjer för tolkning av arbetsmiljöindex. Kritiskt resultat: 0 - 59,9, Godkänt: 60 - 69,9 
Bra resultat: 70 - 100 vilket betyder att kultur- och fritidskontoret ändå ligger inom 
ramen för bra resultat. Minskningen är analyserad och åtgärder har satts in. 

KIA 

Antal anmälningar I KIA som är kopplade till hot och våld. 

2.2 Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk ställning blir inkluderade i 
Upplands- Bros kultur och fritidsliv. 

Beskrivning 

Vi vill minska ojämlikheten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på 
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden. 
Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet. 
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till 
kultur. 

 

Kommentar 

Minskad ojämlikhet mål 10 
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning 
blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv. 

• Medveten programläggning görs utifrån representation på våra scener. 
• Förebyggande åtgärder för att minska isolering och psykisk ohälsa genom ökad 

digital närvaro med lokal förankring och nätverk görs och utvecklas vidare. 
• Flera trygghetsskapande barn- och ungdomsarrangemang har genomförts med 

professionella flerspråkiga aktörer, konstnärer och föreningslivet. Detta har 
breddat engagemanget i det öppna offentliga rummet och ökat möjligheterna för 
interaktion. 

• Programverksamhet har genomförts ute på äldreboenden för att bryta isolering 
och skapa mening för en grupp med begränsningar. 

• Digitalt Funkis-arrangemang i samarbete med LSS för att vidga deltagandet i 
den årliga funkisfestivalen och för att synliggöra lokalt och nationellt. 

• Ungdomsproducenternas arbete med ungdomarna är till för att främja ungas 
inflytande i de event och aktiviteter som erbjuds i kommunen. 
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• Gårdsråd på fritidsgårdarna. 
• Aktiviteter kring normer och värderingar genomförs på fritidsgårdarna löpande 

under året. 
• Inkluderingsgruppen håller på att ta fram en inkluderingsplan för kontorets 

verksamheter. 
  
  
Verksamhetsmål  

Revideringen av bidragsregler.  
Bonus till föreningarna.  
Kommentar 
Delas ut i slutet av året. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

50/50 Ridsport   5% 10%  

50/50 
Fritidsgårdsverksamhet   28% 40%  

50/50 dans på 
kulturskolan   10% 15%  

Jämställdhetsbonus   1 3  

Representationen på 
våra kulturscener 50/50  50    

Antal riktade insatser för 
en mer inkluderande 
verksamhet 

 

   

 

En inkluderingsplan ska 
tas fram för kontoret   Delvis uppnått    

Antal aktiva barn i 
Kultur- och 
fritidsverksamhet 

 

   

 

Antal aktiviteter där barn 
kommer till tals.      

De flesta av indikatorerna följs upp inför årsredovisningen, tertial 3. 

Antal riktade insatser för en mer inkluderande verksamhet 

Tjejkvällar på Bro Fritidsgård har bidragit till att fler tjejer vågar vara på gården även 
andra dagar. 
Killsnack - insatser fokuserar på dialoger kring tex. machokultur, könsroller, HBTQ etc. 

En inkluderingsplan ska tas fram för kontoret 

Inkluderingsgruppen håller på att ta fram planen. Förväntas bli klar under hösten. 
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2.3 Nämndmål: Kommuninvånarnas intresseområden ska styra 
utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans område.                                       
Kommuninvånarna har rätt att själva välja inriktning och utbud 
inom nämndens verksamheter. 

Beskrivning 

Införa valfrihetscheck så att elever kan välja olika utbud ifrån kulturskoleaktiviteter som 
ger elever ökad möjlighet att finna sitt egna intresseområde. 
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 
Kulturskolans område. Målet har stöd i barnkonventionen och i Agenda 2030 mål 12b 
samt 17.17. 

 

Kommentar 

Kulturskolechecken senarelagd på grund av Corona-pandemin. Reglementet är planerad 
att tas i fullmäktige i början på 2021 med start till höstterminen 2021. 
Verksamhetsmål  

2019 Planera och föbered för att införa valfrihetscheck.  
2020 Inför valfrihetscheck  

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Ökat utbud    10  

Ökat antal deltagare   17% 10%  

Antal aktivitetscheckar 
som betalats ut    625  
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 3 851 0 2 210 2 776 1 641 2 776 4 417 1 227 

Fritidsavdelninge
n 36 033 2 694 34 890 2 335 1 143 -359 784 -1 167 

Kulturavdelninge
n 22 527 2 202 21 760 1 842 767 -360 407 481 

Summa 62 411 4 896 58 860 6 953 3 551 2 057 5 608 541 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 3 1 0 0 3 1 4 

Fritidsavdelning
en 7 638 2 300 6 648 1 943 990 357 1 347 

Kulturavdelninge
n 842 98 926 105 -84 -7 -91 

Summa 8 483 2 399 7 574 2 048 909 351 1 260 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 5 945 0 3 145 2 770 2 800 2 770 5 570 

Fritidsavdelningen 54 279 4 046 56 789 3 146 -2 510 -900 -3 410 

Kulturavdelningen 35 081 3 303 36 741 2 803 -1 660 -500 -2 160 

Summa 95 305 7 349 96 675 8 719 -1 370 1 370 0 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 4 1 0 0 4 1 5 

Fritidsavdelning
en 11 457 3 451 11 457 3 451 0 0 0 

Kulturavdelninge
n 1 264 147 1 300 150 -36 -3 -39 

Summa 12 725 3 599 12 757 3 601 -32 -2 -34 
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3.3 Ekonomisk analys 
Kultur- och fritidsnämnden visar efter augusti ett överskott på 5 600 tkr. Den positiva 
avvikelsen är temporär och beror dels på ett anläggningsstöd för aktivitetsparken som 
betalats ut från Stockholms idrottsförbund och dels på en kontantsumma efter förlikning 
med Peab för åtgärd av el-centralen samt plan 4 på Kungsängens IP. En annan 
förklaring är att kapitalkostnader för nya sporthallen ligger budgeterat på tolftedelar och 
aktiveras först i september vilket gör att det på helår kommer ligga rätt i utfall. 
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna kommer 
klara sin inom ram med viss omfördelning då intäkterna ligger ledning. 
På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av Kulturchecken 
till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i årets budget skapar 
utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i Bro så som 
sommarlovsaktiviteter, ny öppnandet av Bro:n i nya lokaler och JobBron samt parera 
för stora intäktsbortfall i verksamheten. De stora intäktsbortfallen blir inom tillfällig 
lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, samt biljettintäkter för kulturarrangemang. 
I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer också 
driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och fritidsnämnden 
inte har fått kompensation för men som kommer kunna hanteras inom ram under 2020 
eftersom anläggningsstöd från Stockholms riksidrottsförbund har betalats ut. 

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 1 567 1 500 0 

       

Summa   1 500 1 567 1 500 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
På grund av situationen med covid-19 så har justeringar gjorts i verksamheten. Trappan 
har haft  haft mer aktiviteter ute och samarbetat ännu mer med framförallt fritidsgården 
Hagan när det har fattats personal pga sjukdom. Projektet är nu avslutat och kommer att 
utvärderas under hösten. 
  

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Återuppbuggnad Friluftsgård 
Lillsjön 10 000 0 410 10 000 9 590 

Konstgräs i fotbollshallen 2 000 0 0 2 000 2 000 

Fastighetsunderhåll 2 000 0 1 081 2 000 919 

Upprustning Kvistaberg 3 925 0 82 3 925 3 843 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 326 558 674 116 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 36 637 34 931 43 676 8 745 

Instrument/Utrustning 213 0 0 213 213 

Förbättring badplatser 471 0 422 471 49 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Självservice bibliotek 134 0  134 134 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 0 0 223 223 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 111 150 39 

Inpasseringssystem 
Kungsängen sporthall 0 0 9 0 -9 

Summa 127 307 60 963 37 604 63 926 26 322 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Konstgräs 2 000 0 1 200 2 000 800 

Fastighetsunderhåll 2 000 773 2 000 2 000 0 

Återuppbyggnad Lillsjö Friluftsgård 10 000 410 5 000 10 000 5 000 

 Upprustning Kvistaberg  3 925 0 3 925 3 925 0 

 Upprustning stall Prästtorp  25 000 24 326 674 674 0 

 Sporthall anpassad för bordtennis 
(flexibel sporthall)  82 731 36 637 43 257 43 676 419 

 Instrument/Utrustning  213 0 213 213 0 

 Förbättring badplatser  471 0 471 471 0 

 Skvalprännor lilla bassängen  160 0 160 160 0 

 Självservice bibliotek  134 0 134 134 0 

 Förvaltning av kulturmiljöer  223 0 223 223 0 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

 Asfaltering Marina föreningshuset  150 0 110 150 40 

 Inpasseringssystem Kungsängen 
sporthall  0 0 125 0 -125 

Summa 127 307 62 146 57 792 63 926 6 134 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
1. Konstgräs byte blev billigare än beräknat 
2. Lillsjöprojektet är påbörjat och kostnader för framtagande av upphandlingsunderlag 
har debiterats. 
3. Upphandling av renovering av Ladans tak i gång. 
4. VA Kvistaberg påbörjad. Osäker totalbudget då beslut tas efter hand sprängningar 
görs. 
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5. Sporthallen anpassad för bordtennis i sitt slutskede. 
6. Underhållsinvestering på fastigheter har påbörjats med insatser på flera objekt. 
7. Upphandling är slutförd av ljudsystem till simhallen. Leverans under hösten. 
8. Bryggor vid Hällkana, Lillsjön och Sylta klara och driftsatta. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är i krislägen särskilt beroende av att 
de tjänster som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att 
verksamheten behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma 
både akuta och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda. 
Den pågående coronakrisen har givit verksamheten möjlighet att prova sin beredskap 
och handlingskraft. Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl 
samarbete som flexibilitet har haft avgörande betydelse för den pågående situationen. 
Verksamheterna inom Socialnämndens ansvarsområden ser efter sommaren ett stabilare 
läge. De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för har drabbats extra hårt av 
pandemin vilket i sin tur förväntas öka trycket på socialtjänsten. 
  
  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 
Socialnämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 
Socialnämndens tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig 
assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med 
missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- 
och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt 
samordning av nämndärenden och budgetarbete. 
Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Vuxen 

• Under våren år 2020 har en gemensam utbildning ägt rum för ökad kunskap om 
hedersrelaterat våld, riktad till de tre myndighetsutövande enheterna. 

• Påbörjat uppdrag för strukturerad urinprovtagning inom öppenvården missbruk. 
• Plan lagd för att införa ny insats, bolots, som stöd för klienter i träningslägenhet. 
• Med fokus lagd på brottsutvecklingen har plan lagts för införande av ett 

utvecklingsarbete för personer mellan 18-30 år med kriminell livsstil, med 
planerad start oktober år 2020. Arbetet är ett komplement till SIG (sociala 
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insatsgruppen) och ska kombineras med sysselsättningsinsatser med mål om 
etablering på arbetsmarknaden. 
 

Barn, unga och familjer 

• Det prioriterade och påbörjade arbetet med barns och ungas delaktighet i 
utredningsarbetet fortskrider enligt plan och metod. 

• Ökning av antal inkomna anmälningar med 15 procent jämfört med samma 
perioder tidigare år. 

• Start av treårigt projekt mars månad, barnstödsteam, med mål om att förhindra 
placeringar genom förebyggande arbete i familjer. 

• Nya digitala former för familjesamtal är bekräftat uppskattat av klienter och har 
givit nya flexibla lösningar för möten. 

• Under sommaren begicks grova brott i kommunen. Enheten och polisen 
upprättade därmed ett nära samarbete och flera orossamtal genomfördes. 
Samverkan fortgår under hösten och representant från enheten träffar polisen 
varje vecka. 

Funktionsnedsättning 

• Ringvägens servicebostad  startades upp den 1 februari år 2020. 
• LOU-avtal tecknat för ny utförare av personlig assistans. Verksamhetsövergång 

sker den 1 oktober år 2020. 
• För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under 

coronapandemin har hälso- och sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor 
på kvällar och helger som ett komplement till den externt upphandlade 
jourverksamheten. 

• Effektivisering av daglig verksamhet och sysselsättning pågår genom översyn av 
lokaler samt verksamhetsinnehåll.  

Socialpsykiatri 

• Träfflokalen för socialpsykiatrins målgrupp uppsagd. Planering för nya lokaler 
pågår. 

• Aktivitet efter extern genomlysning av socialpsykiatrins samarbete mellan 
myndighet och utförare fortgår. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

• Beslut om indragen delegering hos personal på ett LSS-boende har medfört 
utökat ansvar och arbetsinsats från enheten för läkemedelsöverlämning från 
sjuksköterska.  

Integration 

• Planering för mottagande av nyanlända har senarelagts då mottagandet har 
uteblivit. Plan och överenskommelse med Migrationsverket av antal mottagna 
hålls, om än något förskjutet i tid. 

Ekonomiskt bistånd 

• Tillskott av en konsultläkare som hjälp i utredningsarbetet för att se möjligheter 
till annan försörjning och/eller för att ta nästa steg i rehabiliteringsprocessen.  

• Grund lagd för ökat samordnat arbete med arbetsmarknadsenheten (AME). 
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• Fortsatt arbete med ökad digital hantering av biståndsansökan, rutiner för 
upprättandet av genomförandeplaner, ökade kontroller i samband med 
biståndsansökan.  

• OSA, offentligt skyddad anställning, införs på AME som arbetsmarknadsinsats 
vilket ökar möjligheterna till egen försörjning för fler av enhetens 
försörjningsstödstagare. 

Övergripande 
Planerat övergripande arbete inom Socialnämndens verksamheter har i stor utsträckning 
fått lägre prioritet till förmån för stöd till verksamheter som har fått ställa om sina 
uppdrag på grund av den pågående coronapandemin. Vissa verksamheter har helt stängs 
ned, andra har hittat nya former för att tillgodose brukares behov och olika digitala 
lösningar för möten har implementerats. Målsättningen har varit att enskildas livsföring 
ska kunna fungera så normalt som möjligt och att undvika isolering och utanförskap i så 
hög grad som möjligt. 
För att förstärka ledarskapet inom utföraravdelningen har socialkontoret sedan våren 
ytterligare en avdelningschef. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Socialnämnden arbetar med att kommunens 
invånare ska ha ett tryggt och självständigt liv 

Beskrivning 

Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser reducera uppkomsten av sociala 
problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Socialtjänsten ska också jobba 
med kortsiktiga insatser för att tydligare konsekvensbelägga mindre lämpligt beteende 
bland unga. Vi vill ytterligare stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i 
Upplands-Bro som exempelvis skola, polis, arbetsförmedling, föreningsliv och andra 
ideella organisationer. 

 

Kommentar 

Inrättat barnskyddsteam ger ökad möjlighet att uppmärksamma sociala problem i ett 
tidigt skede vilket bidrar till familjer och barns trygghet. Insatsen kräver inte 
biståndsbeslut, vilket ger snabba och flexibla lösningar anpassade efter de varierade 
sociala problem som finns i kommunen. Övriga öppna och lättillgängliga insatser som 
kommunen erbjuder barnfamiljer och ungdomar har nu full bemanning, vilket säkrar 
kvalitet och service. 
Antalet orossamtal tillsammans med polisen har under sommaren ökat, detta med 
anledning av de grova brott som har begåtts i kommunen. För att stävja den 
brottsutveckling som Bro har erfarit har ett kontorsövergripande samarbete påbörjats 
med tänkt uppstart under oktober år 2020. Projektet har som mål att kunna erbjuda 
sysselsättning och motivera till vägar ut ur kriminalitet för gruppen unga vuxna 18-30 
år. Arbetet är ett komplement till SIG (social insatsgrupp). 
För att mäta graden av trygghet hos de målgrupper som Socialnämnden har ansvar för 
använder verksamheterna i hög utsträckning enkäter. För år 2020 har flera planerade 
enkäter bortprioriterats till förmån för trygghetsarbete med anledning av 
coronapandemin och de behov som många utsatta målgrupper har. Varierade former för 
att förhindra isolering och bibehålla trygghet har skapats och planeras att delvis fortsätta 
under resten av året. 
Målet om snabb kontakt för våldsutsatta följs och upprätthålls. Verksamheten når målet 
om skyndsam kontakt. 
  
  
  
  
  
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal orossamtal som 
genomförs tillsammans 
med Polisen ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  10 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin dagliga 
verksamhet ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 74% 80% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med 
sina boendestödjare ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

 87% 95% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin 
gruppbostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 59% 90% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin 
servicebostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 81% 100% 

 

Andel familjer som 
upplever att de får rätt 
stöd och vägledning 
genom 
familjebehandling. 

 

  90% 

 

Andel ärenden där 
vuxenenheten får 
kännedom om våld i 
nära relation ska 
kontaktas inom 48 
timmar 

 

100%  100% 

 

2.2 Nämndmål: Socialnämndens integrationsarbete är en 
förutsättning för ett hållbart samhälle 

Beskrivning 

Alliansens integrationspolitik bygger på vetskapen att varje människa har en strävan att 
skapa sig ett bättre liv. Denna strävan har politiken ett ansvar att uppmuntra och främja. 
Det gör vi inte bara genom att erbjuda skydd och trygghet, utan också genom att se till 
att de människor som kommer till Sverige och Upplands-Bro erbjuds möjlighet att på 
riktigt ta steget in i vårt samhälle. Vi ser där de viktigaste faktorerna som språk och 
arbete. 

 

Kommentar 

Effekterna av coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är 
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör viktiga 
instegsjobb för både utrikesfödda och unga. Därtill skapar en högre arbetslöshet svårare 
konkurrens för de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa omständigheter 
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har stor påverkan på Socialnämndens arbete med försörjningsstöd. Inom 
försörjningsstöd fortsätter dock det påbörjade utvecklingsarbetet för att fler ska nå egen 
försörjning. Samarbetet med AME (arbetsmarknadsenheten) planeras bli tätare och 
fysiska möten med klienter bli fler. Tillgång till konsultläkare för att bedöma 
arbetsförmåga resulterar i underbyggda beslut och olika förslag på lösningar för vägar ut 
i annan försörjning. 
Integrationsstödjarna har en viktig roll för kommunens nyanlända i att bland annat lotsa 
vidare till språkstudier, samhällsinformation och andra integrationsinsatser. Plan för 
mottagandet av nyanlända har dock förskjutits i tid och personal ställts om för andra 
arbetsuppgifter. 
För de i kommunens sociala bostadskontrakt införs ny insats i form av bolots. Genom 
tätare kontakt kan vägen ut i eget självständigt boende bli kortare. Målet om att sociala 
kontrakt hos privat hyresvärd på Fjärilsstigen 1-5 ska upphöra är uppnått. 
Den brukarenkät som vuxenenheten årligen deltar i har för år 2020 inte kunnat 
prioriterats. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel klienter som 
svarar positivt på om 
deras situation 
förbättrats sedan de fick 
kontakt med 
socialtjänsten (IFO) ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

 84% 90% 

 

Andel sociala 
bostadskontrakt enligt 
socialtjänstlagen som 
har avslutsorsak 
annat/eget boende ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

  25% 

 

Andel insatser för 
missbruksbehandling på 
Härnevimottagningen 
som vid avslut uppnått 
målet med insatsen helt 
eller delvis. 

 

  50% 

 

Andel hushåll som har 
avslutsorsak arbete eller 
studier inom ekonomiskt 
bistånd ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  45% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Öka andelen ej 
återaktualiserade vuxna 
individer med 
ekonomiskt bistånd ett 
år efter avslutat bistånd. 

 

 75% 85% 

 

Andel klienter som står 
till arbetsmarknadens 
förfogande inom 
ekonomiskt bistånd ska 
ha en insats hos 
arbetsmarknadsenheten
. 

 

  98% 

 

Andel klienter inom 
ekonomiskt bistånd som 
har upprättade och 
aktuella arbetsplaner 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

  100% 

 

Andel klienter inom 
ekonomiskt bistånd som 
har träffat sin 
socialsekreterare inom 
två veckor inför beslut 
vid nyansökan ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  100% 

 

2.3 Nämndmål: Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet 
inom sina verksamhetsområden 

Beskrivning 

De omsorgsverksamheter som kommunen tillhandahåller ska präglas av trygghet, 
värdighet, delaktighet och självbestämmande. Dessa ska göra det enklare för individen 
att utforma sin vardag som de vill. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara 
tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn ska tas till såväl 
själsliga, andliga som materiella behov då människovärdet inte beror på åldern eller den 
egna förmågan. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i 
utbudet – det betyder fler möjligheter för både brukare och anställda. 
Kvalitet utvecklas inte av sig själv, utan av konkurrens. Därför bör alla aktörer 
välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Kommunens mål ska vara att 
erbjuda en trygg och säker omvårdnad. Det är mycket viktigt att kommunen 
kommunicerar tydliga och mätbara kvalitetskrav på alla aktörer. 

 

Kommentar 

Året har präglats av den pågående coronapandemin. Riktade insatser och åtgärder för att 
bibehålla trygghet och delaktighet hos brukare har stärkts. Den omsorgsverksamhet som 
bedrivs inom både daglig verksamhet, sysselsättning och boende har ställt om sin 
verksamhet för att åstadkomma så god service, vård och omsorg som möjligt. Viss 
daglig verksamhet och sysselsättning har kunnat hållas öppen i syfte att bibehålla 
trygghet och gott innehåll i vardagen för de som behöver det mest. Aktiviteter har 
erbjudits på boendet med personal på boendet eller från daglig verksamhet. Brukare i 
ordinärt boende har kontaktats och erbjudits andra insatser, exempelvis utökning av 
personlig assistans. 
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Enheten ekonomiskt bistånd arbetar för att alla klienter ska ha uppdaterade och 
reviderade arbetsplaner. Dessa upprättas tillsammans med klienterna för ökad 
delaktighet. 
Barns och ungas delaktighet, förståelse och inflytande tydliggörs i det 
informationsmaterial som har utarbetats inom barn- och ungdomsenheten och nu 
innefattar både barn och ungdomar. Placerade barn och unga får ökat inflytande genom 
den organisationsförändring som enheten har genomfört under året och skapat en 
placeringsgrupp. Gruppen kan i större utsträckning tillgodose de placerade barnens och 
ungdomarnas behov. Att barnkonventionen sedan år 2020 är lagstiftad skärper 
ytterligare kravet på ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid alla avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Inför nytt ramavtal inom den sociala barn- och ungdomsvården säkerställs 
delaktighetskravet i kommande förfrågningsunderlag. 
Kontoret har inventerat och under augusti påbörjat ett arbete för att förbättra innehåll på 
kommunens externa hemsida med målet att information ska bli mer tillgänglig och 
lättare att förstå. 
Under hösten kommer kommunens avtal med privat utförare av familjerådgivning att 
följas upp. För att säkerställa att  kommuninvånares upplevelse av tillgänglighet och 
delaktighet tas tillvara kommer resultat av efterfrågad enkät för dessa kvalitetsmått att 
särskilt följas upp. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel klienter som 
svarar positivt på om 
deras socialsekreterare 
frågar efter deras 
synpunkter på hur deras 
situation skulle kunna 
förbättras ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 83% 90% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får 
bestämma om saker 
som är viktiga för dem 
hemma i deras 
gruppbostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 88% 95% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får 
bestämma om saker 
som är viktiga för dem 
hemma i sin 
servicebostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 88% 95% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får vara 
med och bestämma om 
saker som är viktiga för 
dem på sin dagliga 
verksamhet ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 69% 90% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel brukare som 
upplever att deras 
boendestödjare låter 
dem bestämma över 
saker som är viktiga för 
dem ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 87% 95% 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vuxen 15 897 2 195 17 319 2 286 -1 422 91 -1 331 923 

Barn/Unga/Familj 28 219 510 32 322 1 902 -4 103 1 392 -2 711 -1 291 

Funktionsnedsätt
ning 121 294 27 783 122 403 24 505 -1 109 -3 278 -4 387 -1 562 

Socialpsykiatri 11 769 697 11 989 870 -220 173 -47 -589 

Integration 36 264 39 164 30 258 26 728 6 006 -12 436 -6 430 -179 

Övergripande 13 151 123 13 991 188 -840 65 -775 5 358 

Summa 226 594 70 472 228 282 56 479 -1 688 -13 993 -15 681 2 660 

Varav kapitalkostnader 

Socialnämnde Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vuxen 14 0,8 46 6 -32 -5,2 -37,2 

Barn/Unga/Famil
j 32 2 38 3 -6 -1 -7 

Funktionsnedsät
tning 484 60 310 40 174 20 194 

Socialpsykiatri 21 0 18 3 3 -3 0 

Integration 0 0 3 0 -3 0 -3 

Övergripande 383 33 2 0 381 33 414 

Summa 934 95,8 417 52 517 43,8 560,8 

Ekonomiskt bestånd 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

Avvikelse 
201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 10 667 113 19 173 331 -8 506 218 -8 288 -5 952 

Summa 10 667 113 19 173 331 -8 506 218 -8 288 -5 952 

3.2 Helårsprognos 
Socialnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vuxen 24 242 3 293 25 769 3 320 -1 527 27 -1 500 

Barn/Unga/Familj 43 007 765 46 207 1 365 -3 200 600 -2 600 

Funktionsnedsättning 182 472 41 673 179 423 31 024 3 049 -10 649 -7 600 

Socialpsykiatri 17 671 1 045 18 901 1 075 -1 230 30 -1 200 
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Integration 55 305 59 345 59 206 58 746 -3 901 -599 -4 500 

Övergripande 19 942 193 18 133 184 1 809 -9 1 800 

Summa 342 639 106 314 347 639 95 714 -5 000 -10 600 -15 600 

Varav kapitalkostnader 

Socialnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vuxen 20 1 20 1 0 0 0 

Barn/Unga/familj 49 3 49 3 0 0 0 

Funktionsnedsät
tning 726 89 726 89 0 0 0 

Socialpsykiatri 32 0 32 0 0 0 0 

Integration 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande 577 50 577 50 0 0 0 

Summa 1 404 143 1 404 143 0 0 0 

Ekonomiskt bistånd 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt Bistånd 16 000 200 29 000 500 -13 000 300 -12 700 

Summa 16 000 200 29 000 500 -13 000 300 -12 700 

3.3 Ekonomisk analys 
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 15,7 mnkr, vilket motsvarar 10,0 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa placeringar 
samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 15,6 mnkr 
motsvarande 6,6 procent. 
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 8,3 mnkr motsvarande 
78,9 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,7 mnkr motsvarande 80,4 
procent. 
Covid-19 
Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 6,4 mnkr. 
De extra kostnader som har förekommit  för Socialnämnden på grund av covid-19 avser 
främst personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under perioden 
tillfälligt arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande 
enhet. Några enheter har  tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för ökade 
sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för 
skyddsutrustning har främst belastat Äldre- och omsorgsnämnden. Ytterligare en 
återsökning av covidkostnader sker den 30 november. 
Vuxen  
Resultatet visar ett underskott med 1,3 mnkr. Antalet placeringar inom missbruk och 
kriminalitet har varit högre under perioden då öppenvård bedömts inte vara tillräckligt, 
1,5 mnkr. Tomhyror för sociala lägenheter överstiger budget med 0,4 mnkr men vägs 
upp av lägre personalkostnader med 0,6 mnkr. 
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På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 1,5 mnkr. 
Barn, unga och familjer 
Resultatet visar ett underskott med 2,7 mnkr beroende på höga kostnader för placeringar 
3,4 mnkr. Flera av de pågående placeringarna gäller ungdomar där problembilden är 
komplex och där gränsöverskridande beteende förekommer. Personalkostnaderna ger ett 
överskott med 0,7 mnkr beroende på vakans. På helår prognostiserar 
verksamhetsområdet ett underskott med 2,6 mnkr. 
Funktionsnedsättning 
Resultatet för perioden visar ett underskott på 4,4 mnkr beroende på höga 
personalkostnader dels inom daglig verksamhet och sysselsättning 0,6 mnkr dels inom 
personlig assistans med 0,7 mnkr. Korttidsvistelse visar ett underskott med 0,6 mnkr, 
korttidstillsyn med 0,6 mnkr, boenden 1,2 mnkr samt ledsagning, avlösning med 0,5 
mnkr. På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 7,6 mnkr. 
Socialpsykiatrin 
Resultatet för perioden visar ett resultat enligt budget. På helår prognostiserar 
verksamhetsområdet ett underskott med 1,2 mnkr beroende på nytillkomna placeringar 
under året. 
Integration 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 6,4 mnkr främst beroende på 
placeringskostnader för ensamkommande barn. Återsökningar pågår för de barn som 
har placerats men stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att ersätta 
kommunen för hela placeringskostnaden. På helår prognostiserar området ett underskott 
med 4,5 mnkr då planering pågår för ändrade placeringsformer. 
Övergripande 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,8 mnkr beroende på 
personalkostnader. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 1,8 mnkr beroende på 
avsatta medel för volymförändringar. 
Ekonomiskt bistånd  
Resultatet för perioden visar ett underskott med 8,3 mnkr. Antalet hushåll ökar vilket 
innebär stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Samtidigt ökar riksnormen och 
andra kostnader årligen. Med anledning av covid-19 antas arbetslösheten öka vilket  kan 
påverka prognos/resultatet på sikt. På helår prognostiseras ett underskott med 12,7 
mnkr. 
  

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2021 2 570 1 216 2 570 0 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 927 6 100 0 

Summa   8 670 2 143 8 670 0 
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3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Sociala insatsgruppen, SIG 
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå 
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade 
och beslutade medel. SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där 
verksamhetsidén bygger på metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt 
andra berörda huvudmän. 
Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet har startat 
under början av år 2020 med tre tjänster. Barnskyddsteam erbjuder barn, unga och 
familjer förebyggande krisstöd med målet om att kunna begränsa behovet av externa 
placeringar. 
  

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inredning ny servicebostad 150 0 133 150 17 

Tekniska hjälpmedel 50 0 0 50 50 

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 0 300 300 

Upprustning 
bostadsrättslägenheter 50 0 0 50 50 

Summa 550 0 133 550 417 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inredning ny servicebostad 150 0 150 150 0 

Tekniska hjälpmedel 50 0 50 50 0 

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 300 300 0 

Upprustning bostadsrättslägenheter 50 0 50 50 0 

Summa 550 0 550 550 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
Investeringarna har påbörjats, inom den nyöppnade servicebostaden har inventarier 
inskaffats. 
På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen genom 
att förvalta och sköta befintligt bestånd. Projekt inom ramen för trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har påbörjats och några fortskrider såsom gång- och 
cykelväg längs Bygdegårdsvägen. 
Ett större brott på Norrvattens ledning vid Korsängen inträffade i juni, liknande 
händelsen i april. Nödvattenförsörjning av Ekhammarsområdet med mindre 
nödvattentankar och försörjning med brandslang från brandposter. Norrvattens ledning 
är nu till stora delar utbytt. 
Avfall har haft stort fokus på förberedelserna inför den nya insamlingsentreprenaden 
med start i oktober. Stora insatser har gjorts i avfallssystemen, kommunikationsarbetet 
och den nya taxan som skall beredas politiskt under sensommaren och hösten. 
  
  
  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer. 
Nämnden ansvarar 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 ansvarar även för 
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-, 
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska 
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är 
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall 
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Sammanfattning: 
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Coronapandemin har påverkat framförallt mätverksamheten där efterfrågan sjunkit 
drastiskt och parkeringarna i Kungsängen som har låg beläggning, båda påverkar 
intäktssidan. Medarbetare från Mät/GIS, VA och Gata/Park/Trafik samt staben har 
under våren omallokerats för att stödja andra verksamheter såsom socialtjänsten och 
Kontaktcenter. För avfallsverksamheten har coronapandemin lett till ett ovanligt högt 
tryck på kretsloppscentralerna. Det märks att mer tid har lagts på hemma-projekt med 
täta besök på kretsloppscentralerna under hela sommaren som följd. VA-driftens arbete 
har påverkats genom att alla typer av hembesök nu skjuts på framtiden. Höstens 
vattenmätarbyten kommer att ske på frivillig basis för berörda fastighetsägare. 
Några projekt som genomförts hittills under 2020 är byggnation av bullervall längs med 
Granhammarsvägen och trafikomledningar för byggande av cirkulationsplatser vid 
trafikplats Brunna samt flertalet trygghetsskapande projekt. Under sommaren har flera 
upphandlingar varit ute för anbudsräkning för projekt i trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet. Pågående projekt är gång- och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen samt anslutande gång- och cykelväg vid Klövtorpsvägen. 
Frölundavägen som leder ner till Frölunda naturreservat har, efter beslut i Tekniska 
nämnden och av Kommunfullmäktige, övergått från enskild till kommunal väg. 
Åtgärder för att för att få kommunal standard på vägen har genomförts med 
ombudgeterade medel från Kungsängens Torg. Omläggning av beläggning har skett på 
bland annat Lillsjö badväg och Effektvägen som båda var i stort behov av ny 
beläggning. 
Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras 
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. Ett projekt för att digitalisera 
detaljplaner har påbörjats tillsammans med planavdelningen och förberedelser för 3D-
modelleringar pågår. 
Nya avfallsföreskrifter har beslutats i KF, liksom i de övriga samverkande kommunerna 
Håbo, Knivsta och Sigtuna, för att kunna införa den nya insamlingsmodellen med 
fyrfack i oktober 2020. 
VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. På Ådö är entreprenadarbeten avslutade i 
området Sågbacken och anslutning av fastigheterna kan påbörjas inom kort, i Ådö skog 
är förhoppningen att påbörja arbeten under hösten men tidsplanen är beroende av ett 
kommunalt övertagande av Ådövägen och Lantmäteriets fastighetsutredning som båda 
behöver beslutas innan entreprenaden kan påbörjas. Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är 
långt framskridna och utbyggnad och anslutning av dessa beräknas också påbörjas 
under hösten. 
En taxeöversyn är genomförd och vi ser behovet av flera taxehöjningar de kommande 
åren till följd av stora investeringsvolymer och rekryteringsbehov både tidigare år och 
framåt i tiden. Framförallt UBS-ledningen och VA-utbyggnaden på landsbygden driver 
ökade kostnader. 
Gata/Park/Trafik-enheten 
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2020: Flera projekt inom Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut. 
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det är resursbrist på 
upphandlingsenheten. 
Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder 
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är 
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bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka 
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. Ett 
av åtgärdsförslagen är genomförd och berör bullerutsatta fastigheter längs med 
Granhammarsvägen norr om E18. Riktvärden för bullernivåer i kommunen är beslutade. 
Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har varit med på ett flertal trygghetsvandringar 
sedan årsskiftet, vilket resulterat i en åtgärdsplan för 2020. Åtgärdsplanen bygger på 
iakttagelser från trygghetsvandringar, men även på synpunkter från medborgare och 
polis samt enhetens egna iakttagelser. Samtliga åtgärder är redan genomförda såsom 
röjningsarbete med mera. Det som är kvar är ett par belysningskompletteringar i 
kommunen för att öka tryggheten. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport 
avseende år 2020. 
Vägvisningsplan: Projektet innefattar inköp och utbyte av befintliga vägvisningsskyltar 
till regelrätt skyltning mot utpekade målpunkter. Arbetet är klart i Kungsängen och 
Brunna. Under hösten 2020 kommer skyltar för Bro beställas och sättas upp. 
Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintern 2018/2019, har 
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter 
på många av kommunens vägar. Planering av årets beläggningsarbeten är genomförd 
och arbeten med omläggning pågår. Arbeten har även genomförts med förstärkningar av 
befintlig vägmålning, framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid 
de större vägarna. 
Belysning: Belysningen kommer förstärkas i områden som upplevs som mörka och 
otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och 
underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts 
ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska 
upplevas tryggare, bättre och trevligare. Arbete med att flytta ut belysningscentraler 
pågår. 
Investering till upplag: En behovsanalys är framtagen för att analysera behovet av 
upplagsytor utifrån den driftverksamhet som kommunen har. 
Parkeringsåtgärder Kungsängen: Projektering för mindre ombyggnation av befintlig 
infartsparkering vid Kungsängens station är klar och upphandling av entreprenör pågår. 
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det är resursbrist på 
upphandlingsenheten. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler parkeringsplatser på 
befintligt yta. Arbeten pågår även med att tillskapa sex nya parkeringsplatser längs med 
Furuhällsvägen för korttidsparkering. 
Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av 
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att 
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att 
tillgängliggöra naturen. Många tjänstemän inom tekniska avdelningen är delaktiga i 
projektet med Gröna dalen. 
Cykelstrategi: Arbetet med cykelstrategin pågår. Syftet med den är att öka cyklandet, 
utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det 
hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen 
och skapa nya resmönster. Årsbokslut kommer genomföras och redovisas. 
Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med 
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen 
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med 
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information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är 
viktig. 
Drift (vinterväghållning): Hittills under 2020 har det varit en mild vinter med lite 
snöfall. Dock har det varit växlande temperaturer runt 0 grader, vilket medfört vissa 
halkbekämpningsåtgärder. 
Drift (gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med snabba 
väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, vilket 
innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för trafikskador 
och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019 inleddes med 
kraftiga väderomslag, vilket medförde mycket skador på vägarna. Detta medför ökade 
kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av potthål och 
större skador även under 2020. Förutom det som är utlagt på entreprenad bedriver 
verksamheten mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis lagning 
av potthål i asfalten, omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar, lagning av 
påkörda stolpar, lagning kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin häck vid 
risk för att den skymmer sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt 
nedtagning av en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så 
sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator 
och parkeringar. 
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark 
som kan utgöra en risk. Verksamheten arbetar även mycket för att bevarar den skog och 
natur som kommunen har. 
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par 
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel 
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen och på Enköpingsvägen vid Urfjäll. 
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 2020. 
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid 
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens 
intressen och framföra krav och synpunkter. 
Mät/GIS-enheten 
Effekten av Corona-pandemin: Mät- och GIS-verksamhetens medarbetare kan till stor 
del klara sitt arbete hemifrån alternativt arbetar på ett sätt som gör att medarbetarna kan 
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer (ensamarbete i fält). Detta har medfört 
att sjukfrånvaron inte har ökat under perioden. Däremot har inflödet av 
mätningsärenden (nybyggnadskartor, lägesinmätningar, utsättningar) och särskilt 
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet enligt avtal påverkats 
negativt. Mät- och GIS-verksamheten har även lånat ut personal för administrativt stöd 
till socialtjänsten. 
Digitala detaljplaner: Verksamheten driver tillsammans med planavdelningen ett 
projekt med syfte att anpassa verksamhet och system för att följa nya regler och 
riktlinjer vid framtagande av detaljplaner. Projektet ska också förbereda för 
digitalisering av redan lagakraftvunna detaljplaner. Projektet är påbörjat och första 
redovisningen väntas till hösten 2020. 
Synkroniserat fastighetsgränser med Lantmäteriet: Upplands-Bro kommun har 
tecknat avtal med Lantmäteriet om att synkronisera vår databas med fastighetsgränser 
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med Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard 
som förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Mät&GIS-
enheten har förberett för detta genom att skaffa in lämpliga programvaror och påbörjat 
processen med att arbeta enligt den nya standarden. 
Informationssäkerhet: I och med att GIS-användningen ökar och allt fler använder 
GIS och mängden information (geodata) ökar, samtidigt som krav på 
informationssäkerhet ökar, krävs det att vi har bra koll på information och rutiner. GIS-
verksamheten lägger därför ner mycket arbete på aktiviteter som syftar till en säker 
informationshanteringsmiljö. 
3D: Utveckling inom GIS rör sig allt mer mot 3D. Mät&GIS-enheten stöttar andra 
verksamheter i detta arbete genom att köpa och samla in 3D-data, genom att tillse att vi 
har systemlösningar och genom att vi har kompetens för det. Som ett led i detta har en 
3D-modell över kommunen tagits fram och håller på att vidareutvecklas för framtida 
användning inom bland annat översiktlig planering. 
E-tjänster: Beställning av mät- och karttjänster kan nu beställas via e-tjänst. 
Avfallsenheten 
Upphandlingar kopplade till införandet av fyrfack: Alla upphandlingar som behövs 
inför införandet av fyrfack är nu genomförda. Just nu pågår arbetet med att starta upp 
entreprenaderna på ett så bra sätt som möjligt för att göra övergången och uppstarten så 
smidig som möjligt. 
 
Övriga upphandlingar: 2020 är ett år när många av avfallsenhetens upphandlingar 
löper ut. Samarbetet med grannkommunerna har gett möjlighet att samverka kring även 
andra upphandlingar. Upphandling av insamling av fett och slam är genomförd och 
upphandling kring avfallet på kretsloppscentralerna pågår fortfarande. 
Avfallsföreskrifter och taxor: Nya avfallsföreskrifter har tagits fram och beslutats i 
kommunfullmäktige för att kunna träda i kraft i samband med den nya entreprenaden. 
Arbetet med förslag på den nya taxan är i slutskedet och kommer att lämnas till beslut 
inom kort. 
Kretsloppscentralerna: Arbetet med att utreda möjligheterna att i framtiden skapa en 
ny kretsloppscentral fortskrider. En medborgardialog har genomförts via en 
enkätundersökning riktad till kretsloppscentralernas besökare. Under sommaren har 
personalutrymmena på centralerna genomgått en lättare renovering för att skapa en 
trevligare arbetsmiljö. Nya kök och kontorsytor har skapats, samt en del mindre insatser 
ute på stationerna i form av extra förrådsutrymmen och regnskydd vid farligt avfall-
sorteringen. Arbetet med att hitta "värdematerial" som kan ge avkastning för ytterligare 
förbättringar pågår. Första steget var en separat insamling av kablar, i oktober är planen 
att även blybatterier och metallskrot ska ge en bättre ersättning än idag. 
Avfalls-app: En avfalls-app för Upplands-Bro kommun kommer att lanseras inför den 
nya entreprenaden i oktober. Appen har potential att bli en utmärkt kommunikationsväg 
för att rapportera driftstörningar och tömningsdagar, samt att informera om speciella 
event och utbilda invånarna i avfallshantering. En test-version kommer att lanseras 
vilken dag som helst, och en färdig version skall finnas att ladda hem i tid för 
entreprenörsbytet. 
VA-enheten 
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Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Inga pågående projekt för 
tillfället. En ny redundansledning i Musikvägen planeras under hösten. 
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Allt material från tidigare områdesfilmningar 
är nu bearbetat och ett tjugotal åtgärder identifierade och planerade för utförande i egen 
regi under våren och hösten. Tillskottsvattengruppen har arbetat vidare med prioriterade 
områden för vidare utredning och åtgärder. Systematisk brunnsinspektion och 
inmätning av brunnslock och vattengångar där de saknas fortgår under året. 
Exploateringar och tillväxt: Ett flertal planprojekt och exploateringar pågår men har 
bromsat in och är inte lika intensiva som tidigare år. En följd av det är att verksamheten 
arbetar betydligt mer med förebyggande underhåll. 
Underhållsskuld: Förnyelseplanen färdigställdes i höstas och ett flertal 
underhållsinsatser är planerade till följd av den. Störst är rensning av sediment i 
Tibbledammen som avslutas i september. 
Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och styr- och 
elsystem. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer för att öka 
driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar är 
färdigställd och genomförande sker senare i år. 
Stora VA-projekt: Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla 
pågår och ett större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är genomfört. 
VA-utbyggnad på landsbygden: Utbyggnad i området Sågbacken är klart, anslutning 
sker under hösten. 
Projektering av Ådö skog är färdigställd och inväntar beslut om ett kommunalt 
övertagande av Ådövägen samt Lantmäteriets fastighetsutredning. 
Fastighetsutredningen är överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen och vi saknar 
för närvarande information om när beslut kan förväntas. 
Utbyggnad och anslutning av Tjusta är färdigprojekterad och upphandling sker under 
hösten. I Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts under vintern och 
våren med inmätningar och filmning av ledningar för att statusbedöma anläggningen. 
Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som sattes på prov och kom 
till användning i samband med storläckorna på Skolvägen i april och juni. Det har 
funnits visst behov av uppdatering, vilket har skett under våren och sommaren. 
Digitalisering: I dagsläget är ca 600 digitala vattenmätare monterade och arbetet med 
att byta ut samtliga fortsätter. Under våren har vi införskaffat och utbildat oss i de 
system som hör till dem, exempelvis ett läcksöknings- och larmsystem som analyserar 
fjärravläsningarna. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med det. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Utökad dialog 

Beskrivning 

Upplands-Bro-borna har en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. I 
demokratiprocessen ingår medborgardialoger med syftet att skapa mötesplatser för 
invånarna. Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i utvecklingen av 
kommunen, därför bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och utvecklar arbetet med 
medborgardialoger med målet att genomföra minst ett större dialogprojekt. Vi fortsätter 
även att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta hand om synpunkter och 
klagomål med återkoppling till medborgaren. 
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer för att uppnå en god dialog 
och service till medborgarna. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal genomförda 
medborgardialoger  1 1 1  

Antal genomförda 
medborgarenkäter om 
upplevd 
trygghet/säkerhet 

 

0 1 1 

 

Andel medborgarförslag 
som besvaras inom ett 
år 

 

100% 100% 100% 

 

Andel frågor som 
besvaras direkt av 
Kontaktcenter när 
någon kontaktar 
kommunen 

 

93% 91% 90% 

 

Antal genomförda medborgardialoger 

På grund av rådande pandemi har medborgardialogen utförts genom enkätutskick till 
samtliga hushåll i Brunna. Tekniska avdelningen ville få in synpunkter, behov och 
önskemål kring utveckling av en spontanidrottsplats. 

2.2 Nämndmål: Hållbar miljö 

Beskrivning 

En viktig uppgift är att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa 
förutsättningar för medborgarna att leva i ett hållbart samhälle. Tekniska nämnden kan 
stärka vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom en ökad satsning på källsortering, 
medverka till ökad användning av eldrivna fordon samt en förändring av vår egen 
fordonspark. Men miljön förbättras även av olika bullerdämpande åtgärder och en 
trevlig samt tillgänglig närmiljö. Utbyggnaden av vårt VA-nät till landsbygden är också 
en satsning för en hållbar miljö.  
 
För att mäta måluppfyllelsen inom hållbar miljö används indikatorer inom belysning 
och avfall. Genom mål för utbyte av belysningspunkter till LED, som har en låg 
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miljöpåverkan, och genom ett antal mål som syftar till minskade avfallsmängder och 
ökad källsortering genom avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Mängd insamlat 
hushållsavfall per 
person och år (kg) 

 

 390 kg 155 kg 

 

Mängd utsorterat 
matavfall per person 
som sorteras ut för 
biologisk återvinning, 
delmål från avfallsplan* 

 

 15% 20% 

 

Andel hushåll i 
kommunen som sorterar 
matavfall 

 

 97% 97% 

 

Kundnöjdhetsenkät  1 0 1  

Mängd insamlat 
grovavfall per person 
och år (kg). 

 

 151 kg 125 kg 

 

Plockanalys   1 1  

Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kg) 

En kundundersökning gällande kretsloppscentralerna har genomförts. 
Övriga mål följs upp på årsbasis. 

2.3 Nämndmål: Trygg miljö 

Beskrivning 

Vi fortsätter våra trygghetssatsningar med bl.a. komplettering av belysning samt 
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på allmänna platser och vägar. 
Fler ska på ett tryggt sätt kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra 
offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året. 
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre 
områden, att uppnå god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikslag, en trygg 
kommun för alla året runt samt hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet i 
vatten- och avloppssystemet. 

 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal belysningspunkter 
som bytts ut till LED-
belysning 

 

0  150 

 

Utförda arbeten i projekt 
med prioritet 1 i 
kommunens Trafik- och 
Tillgänglighetsprogram 

 

40% 95% 100% 

 

Allvarliga trafikolyckor 
med personskador på 
vägar där kommunen är 
väghållare 

 

0 0 0 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel i procent (%) av 
totala antalet 
belysningspunkter på 
vilka fel uppstår och där 
belysningsupphandlinge
n anger inställelse inom 
3 arbetsdagar inte 
åtgärdas inom 3 
arbetsdagar 

 

2% 2% 0% 

 

Andel genomförda 
behövliga åtgärder från 
noteringar i genomförda 
trygghetsinventeringar 

 

80% 100% 100% 

 

Andel vattenprover utan 
anmärkning  100% 100% 100%  

Tillskottsvatten   40% 39%  

Dricksvattenläckage   14% 13%  

Indikatorerna för Tillskottsvatten och Dricksvattenläckage följs endast upp på årsbasis. 

Antal belysningspunkter som bytts ut till LED-belysning 

Arbeten med byte till LED kommer ske hösten 2020 vid Kungsängens idrottsplats. 

Utförda arbeten i projekt med prioritet 1 i kommunens Trafik- och Tillgänglighetsprogram 

Projekt pågår och färdigställs under hösen 2020. Det finns en risk med föreningar i 
projekten på grund av upphandlingar som inte följt tidplan. 

Allvarliga trafikolyckor med personskador på vägar där kommunen är väghållare 

Inga allvarliga personskador eller dödsolyckor på kommunala vägnätet under 2020 

Andel genomförda behövliga åtgärder från noteringar i genomförda 
trygghetsinventeringar 

Samtliga åtgärder är genomförda förutom belysningsåtgärder som kvarstår och kommer 
genomföras hösten 2020 

Tillskottsvatten 

Indikatorn kan bara följas upp på årsbasis. 

Dricksvattenläckage 

Indikatorn kan bara följas upp på årsbasis. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator, vägar och 
parkering 23 948 3 800 21 564 1 874 2 384 -1 926 458 -2 779 

Vinterväghållning 3 953 0 1 535 0 2 418 0 2 418 -353 

Parkverksamhet 5 931 0 6 046 156 -115 156 41 404 

Bostadsanpassni
ngsbidrag 2 452 0 1 109 0 1 343 0 1 343 450 

Övrig allmän 
platsmark 106 273 133 502 -27 229 202 629 

GIS 2 664 33 2 645 10 19 -23 -4 153 

Mät 2 993 1 400 2 726 890 267 -510 -243 312 

Teknisk 
administration 3 722 0 2 135 0 1 587 0 1 587 1 132 

Summa 45 769 5 506 37 893 3 432 7 876 -2 074 5 802 -52 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gator, vägar och 
parkering 10 625 2 760 9 829 2 416 796 344 1 140 

Vinterväghållnin
g 0 0 0 0 0 0 0 

Parkverksamhet 868 249 982 287 -114 -38 -152 

Bostadsanpassn
ingsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 

Övrig allmän 
platsmark 0 0 0 0 0 0 0 

GIS 0 0 0 0 0 0 0 

Mät 357 18 380 17 -23 1 -22 

Teknisk 
administration 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 11 850 3 027 11 191 2 720 659 307 966 

Affärsverksamhet 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 20 260 22 303 18 269 25 474 1 991 3 171 5 162  

Vatten och 
avlopp 37 017 37 694 39 250 33 320 -2 233 -4 374 -6 607  

Summa 57 277 59 997 57 519 58 794 -242 -1 203 -1 445  
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3.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gator, vägar och parkering 36 179 5 700 36 179 4 200 0 -1 500 -1 500 

Vinterväghållning 5 930 0 5 930 0 0 0 0 

Park och natur 9 055 0 9 055 0 0 0 0 

Bostadsanpassningsbidrag 3 678 0 3 678 0 0 0 0 

Övrigt allmän platsmark 160 410 160 410 0 0 0 

GIS 4 157 50 4 227 120 -70 70 0 

Mät 4 654 2 100 4 714 1 500 -60 -600 -660 

Teknisk administration 5 747 0 5 747 0 0 0 0 

Summa 69 560 8 260 69 690 6 230 -130 -2 030 -2 160 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gator, vägar och 
parkering 15 973 4 139 15 973 4 139 0 0 0 

Vinterväghållnin
g 0 0 0 0 0 0 0 

Park och natur 1 302 373 1 400 400 -98 -27 -125 

Bostadsanpassn
ingsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 

Övrigt allmän 
platsmark 0 0 0 0 0 0 0 

GIS 0 0 0 0 0 0 0 

Mät 535 27 550 27 -15 0 -15 

Teknisk 
administration 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 17 810 4 539 17 923 4 566 -113 -27 -140 

Affärsverksamhet 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Avfall 33 454 33 454 33 454 33 454 0 0 0 

Vatten och avlopp 56 657 56 657 56 657 56 657 0 0 0 

Summa 90 111 90 111 90 111 90 111 0 0 0 

3.3 Ekonomisk analys 
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet 
Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott för andra tertialet. 
Mätverksamheten, och i viss mån parkeringsintäkterna, är klart påverkade av 
coronapandemin och det finns därmed en osäkerhet kring utfallet. Det finns stora 
utmaningar med att klara de minskade intäkterna men bedömningen avseende helår är 
en budget i balans med en brasklapp avseende intäkterna. 
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Gata/Park/Trafik-enheten 
Inom gator och vägar har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat 
utfallet.  Klotterproblemen fortsätter öka i kommunen och kostnaderna för sanering 
kommer därmed öka under året. Verksamheten redovisar för perioden ett överskott. 
Helårsprognosen är dock att budgeten kommer användas under året. Mycket görs under 
hösten och det ofta blir mycket stormfällda träd, översvämningar med mera under denna 
period. 
Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter 
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den 
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står 
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under perioden april-juli har beläggningen på 
parkeringarna sjunkit med 40%. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering 
kommer bli 1 500 tkr lägre än budgeterat. 
Vinterväghållningen visar ett överskott i förhållande till budget, vilket beror på den 
milda inledningen på året. Osäkerhet kring hur vädret blir i slutet på året gör att det är 
svårt att ge en prognos, men bedömningen är att vinterväghållningen på årsbasis 
kommer redovisa ett nollresultat. 
Parkverksamheten visar ett överskott i förhållande till budget. Arbete och genomförande 
av effektiviseringar inom parkverksamheten pågår och kommer ge resultat i budgeten 
på helår. Prognosen för året är att parkverksamheten kommer klara sig inom budget och 
redovisa ett nollresultat. 
Mät/GIS-enheten 
Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och 
med effekterna av Corona-pandemin. Under perioden januari-augusti 2020 inkom 30% 
färre ärenden jämfört med föregående år och intäkterna för mät- och kartbeställningar 
för perioden är nästan 400 tkr lägre än budgeterat. Det är en stor utmaning för 
verksamheten att hitta åtgärder för att kompensera detta underskott. Särskilt med tanke 
på att taxan inte justerades vid halvårsskiftet som förväntat. Prognos för året är att 
intäkterna kommer bli 600-700 tkr lägre än budgeterat på grund av den pågående 
pandemin. 
GIS-verksamhetens ligger i linje med budget för perioden. Prognos för året är att GIS-
verksamheten kommer hålla budget. 
Avfallsenheten 
Prognos för helår är att verksamheten följer budget. De nya upphandlingarna som träder 
i kraft i oktober har tagits med i beräkningarna. Vissa besparingsåtgärder har gjorts,  till 
exempel omlastningen på Högbytorp som upphört. Detta tillsammans med den "buffert" 
som sparats inför satsningen på fyrfack i höst ger goda indikationer på att avgifterna 
inte kommer behöva höjas i någon större grad i den nya taxan. Förhoppningsvis kan 
sänkningar bli aktuella kommande åren som effekt av nya ersättningsnivåer för 
förpackningsmaterial samt nya lagstiftningen. 
VA-enheten 
Resultatet hittills i år ligger i linje med budget, men i enlighet med den beräknas 
verksamheten lämna ett större underskott i år, ca 5 MSEK. En fortsatt stor 
investeringsvolym och fortsatt behov av rekryteringar gör att vi ser behovet av flera 
taxehöjningar de kommande åren. 
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3.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

TN att fördela 900 0 0 900 900 

Gatubelysning 2 000 0 485 2 000 1 515 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 1 785 3 985 2 200 

Lekplatser 1 561 0 123 1 561 1 438 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 1 474 2 130 656 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 709 0 1 872 6 709 4 837 

Parkeringspaketet 
Kungsängen 877 0 0 877 877 

Trygghetsskapande åtgärder 845 0 -300 845 1 145 

Vägvisningsplan 600 0 252 600 348 

Investering till upplag 500 0 0 500 500 

Gröna Dalen  1 500 0 0 1 500 1 500 

Frölundavägen  2 000 0 1 612 2 000 388 

Kungsängen c etapp 3 
Torget 28 900 25 505 37 3 395 3 358 

Summa 52 507 25 505 7 340 27 002 19 662 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

TN att fördela 900 0 900 900 0 

Gatubelysning 2 000 0 2 000 2 000 0 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 3 985 3 985 0 

Lekplatser 1 561 0 1 561 1 561 0 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 2 130 2 130 0 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 709 0 6 709 6 709 0 

Parkeringspaketet Kungsängen 877 0 877 877 0 

Trygghetsskapande åtgärder 845 0 845 845 0 

Vägvisningsplan 600 0 600 600 0 

Investering till upplag 500 0 500 500 0 

Gröna Dalen 1 500 0 1 500 1 500 0 

Frölundavägen 2 000 0 2 000 2 000 0 

Kungsängen c etapp 3 Torget 28 900 25 505 3 395 3 395 0 

Summa 52 507 25 505 27 002 27 002 0 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
202008 Budget 2020 

Kvar av 
budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 
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Nya containrar 
kretsloppscentraler 255 0 0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och 
tekniskt kontor 13 000 0 0 13 000 13 000 

KLC i egen regi 500 0 500 500 0 

Summa 13 755 0 500 13 755 13 255 

Investeringsredovisningsprognos Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar kretsloppscentraler 255 0 255 255 0 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt 
kontor 13 000 0 1 000 13 000 12 000 

KLC i egen regi 500 0 500 500 0 

Summa 13 755 0 1 755 13 755 12 000 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
202008 Budget 2020 

Kvar av 
budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 15 055 0 2 116 15 055 12 939 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 165 1 141 976 

Pumpstationer 10 817 0 1 288 10 817 9 529 

Utredn. och åtg. 
ovidkommande vatten 13 407 0 0 13 407 13 407 

LPS-pumpar ospecificerat 6 097 0 900 6 097 5 197 

Dagvattendammar/-åtgärder 22 832 0 3 659 22 832 19 173 

Utökat VA-
verksamhetsområde 52 922 0 0 52 922 52 922 

Nytt fordon 5 110 0 0 5 110 5 110 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 1 442 12 500 11 058 

Digitalisering 500 0 0 500 500 

Norrvattens ledningflytt 10 000 0 720 10 000 9 280 

Åtgärder på 
spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 497 34 149 503 149 469 

UBS-ledn 
(Sigtunaledningen) 150 000 120 970 6 311 29 030 22 719 

Vattenkiosker 1 193 0 104 1 193 1 089 

Nya ledningar ospec 7 347 0 9 7 347 7 338 

Projektera Näshagen, Tjusta 2 905 0 170 2 905 2 735 

Ådö utbyggnad 43 172 0 3 907 43 172 39 265 

Överföringsledning 
Säbyholm 10 000 0 618 10 000 9 382 

Anläggningsavgifter 0 0 -2 156 0 2 156 

Summa 514 998 121 467 19 287 393 531 374 244 
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Investeringsredovisningsprognos VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 15 055 0 10 000 15 055 5 055 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 165 1 141 976 

Pumpstationer 10 817 0 3 300 10 817 7 517 

Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten 13 407 0 800 13 407 12 607 

LPS-pumpar ospecificerat 6 097 0 1 200 6 097 4 897 

Dagvattendammar/-åtgärder 22 832 0 12 000 22 832 10 832 

Utökat VA-verksamhetsområde 52 922 0 3 500 52 922 49 422 

Nytt fordon 5 110 0 1 613 5 110 3 497 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 1 500 12 500 11 000 

Digitalisering  500 0 0 500 500 

Norrvattens ledningflytt 10 000 0 720 10 000 9 280 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 497 100 149 503 149 403 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 120 970 12 500 29 030 16 530 

Vattenkiosker 1 193 0 104 1 193 1 089 

Nya ledningar ospec 7 347 0 50 7 347 7 297 

Projektera Näshagen, Tjusta 2 905 0 170 2 905 2 735 

Ådö utbyggnad 43 172 0 4 200 43 172 38 972 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 1 200 10 000 8 800 

Summa 514 998 121 467 53 122 393 531 340 409 

3.5 Kommentarer investeringsredovisning 
Gata Park Trafik 
Gatubelysning: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Energibesparingen i och med byte till 
LED har börjat slå igenom då driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på 
LED belysningen har minskat. Kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för 
respektive transformatorstation (ett antal olika mängd belysningspunkter är kopplade till 
en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på 
att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras. Under hösten 2020 kommer 
verksamheten investera i ny belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga 
samt se över belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och 
stationsområden. Investeringsbudgeten för belysning kommer att upparbetas i år. En del 
belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom projektet trygghetsskapande 
åtgärder. 
Beläggning: Budget för 2020 är 3 985 tkr. Verksamheten har redan genomfört 
asfaltering på bland annat Effektvägen, Råbyvägen och Lillsjö badväg. En inventering 
av vägnätet är genomförd och utifrån den tas en åtgärdslista fram. Flera av kommunens 
stora vägar såsom Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är i behov av asfaltering. 
Behovet av att lägga ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att 
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trafiken ökar ju mer kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar 
vägarnas hållbarhet. Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar 
med att exempelvis riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket 
kommer resultera i högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med 
arbetena. På grund av den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt 
underhåll på det större vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget 
inte klara av att åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden 
från invånare som skadat sina bilar. Det finns även många grusvägar i kommunen som 
är i dåligt skick och som kräver större insatser. Prognosen är att investeringsbudgeten 
kommer att upparbetas i år. 
Rekreationsytor, lekytor och parker: Budget för 2020 är 1 561 tkr. Budgeten kommer 
användas till kommunala rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och 
önskemål från medborgarna om att vi ska utveckla mindre planteringsytor, se över 
befintliga planteringar i rondeller, bygga trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen, 
komplettera befintliga lekplatser med utvecklande lekutrustning och arbeta vidare med 
säker skolväg. Utifrån gällande barnkonvention kommer verksamheten satsa på barn 
och unga. Dessa projekt genomförs under sommar och höst 2020. Prognosen är att 
investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år. 
Bullerdämpande åtgärder: För 2020 är budgeten 2 130 tkr. Kommunens planerade 
utveckling innebär att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat 
buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på 
människor och miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- 
och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden. 
Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer som ett först steg 
i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds möjligheten att söka bidrag för 
åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervallen på Blåsarvägen och planering 
för bullerskydd för de mest bullerutsatta fastigheterna i kommunen. Prognosen är att 
investeringsbudgeten kommer lämna ett litet överskott, cirka 200 tkr som önskas flyttas 
till 2021. 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: För 2020 är budgeten 6 709 tkr. Flera stora 
projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet pågår såsom byggnation av GC-väg 
längs med Bygdegårdsvägen och  Klövtorpsvägen, upphandling av regional GC-väg 
längs med Enköpingsvägen etapp 2, GC-väg längs med Kockbackavägen samt  nya 
busshållplatser i Brunna. Underlag för upphandling av GC-väg mellan Tjusta och Håbo-
Tibble är under framtagande. Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade. 
Befolkningen ökar och det innebär även att behov av projekt som främjar trafiksäkerhet 
och tillgänglighet ökar. Behovet finns bland annat för nya gång- och cykelbanor som 
ansluter till nya områden samt ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder. 
Samtliga projekt är påbörjade och prognosen är att investeringsbudgeten kommer att 
upparbetas i år. 
Parkeringsåtgärder Kungsängen: För 2020 är budgeten 877 tkr. Infartsparkeringen i 
Kungsängen behöver effektiviseras och byggas om. Infartsparkeringen är idag 
fullbelagd tidigt på dagen och behovet av ytterligare parkeringsplatser är stor. Enheten 
har projekterat ett förslag för att hitta yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i 
Kungsängen och upphandlingsunderlag är under framtagande. Genom en mindre 
ombyggnation kan ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig 
infartsparkering i Kungsängen. Verksamheten har även påbörjat byggnation för att 
tillskapa sex nya parkeringsplatser på Furuhällsvägen för korttidsparkering. Prognosen 
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är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år. 
Trygghetsskapande åtgärder: För 2020 är budgeten 845 tkr. Enheten arbetar aktivt för 
att förbättra tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis 
röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga 
ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad 
och trevlig. Genom tidigare trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt 
genom egna iakttagelser och tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med 
prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder. Det pågår även samarbete med olika 
aktörer som exempelvis trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business 
Improved District), Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare. 
Sammantaget gör det att enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som 
gemensamt identifieras och där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga 
vid trygghetsvandingar där även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras. 
Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 
Vägvisningsplan: Budget för 2020 är 600 tkr. Projektet med att byta ut 
vägvisningsskyltar har genomförts på huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar, 
stolpar och fundament är inköpta och arbete med att byta ut dessa kommer ske löpande 
under sommaren och hösten. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att 
upparbetas i år. 
Investering till upplag: Budgeten för 2020 är 500 tkr. Driftbehovet ökar i kommunen 
och enheten behöver effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett 
upplag som fungerar utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med 
VA verksamheten. En behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid 
Korsängen behöver frigöras för andra ändamål. Prognosen är att projektet inte kommer 
hinna genomföras under 2020 och att investeringsbudgeten kommer behöva flyttas till 
2021. 
Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Budgeten för 2020 är 1 500 tkr. 
Kommunen har beviljats statsbidrag (från Boverket) för utveckling av städer till gröna 
och hälsosamma platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö. Statsbidraget får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda 
ytor såsom lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade 
ytor och plattsättningar. För att fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten 
med att tillskapa dessa delar. Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i 
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018, 
§ 58. Eftersom parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och 
papperskorgar är delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms 
investeringsbudgeten behöva flyttas till 2021. 
Frölundavägen: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Kommunen är nu väghållare på 
Frölundavägen och åtgärder har genomförts på vägen för att den ska ha kommunal 
standard. Smärre åtgärder kvarstår som kommer genomföras under 2020. 
Kungsängens c etapp 3 Torget: Budgeten för 2020 är 3 395 tkr. Kungsängens torg 
etapp 3 är färdigbyggt och slutbesiktat. Kommunfullmäktige har beslutat (10 juni 2020 
KS 20/0370) att flytta resterande medel till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet till 
förmån för projektet "Gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble". 
Avfallsenheten 
Kärlinköp fyrfack: Upphandlingen är genomförd och kostnaden beror på 
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anslutningsgrad och bedöms landa nära uppskattad investeringsbudget. 
Containerinköp: Upphandlingen kommer genomföras under året. 
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Planering för en ny kretsloppscentral 
fortskrider och i förslag till FÖP finns förslag på placering. En medborgardialog har 
genomförts under sommaren. 
KLC i egen regi: Eftersom verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler 
minst 2-3 år har mindre renoveringar av personalutrymmen genomförts för att skapa en 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 
VA 
Diverse maskiner: Inköp av en mindre nödvattentank på vanligt bilsläp är genomförd. 
Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och 
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer. 
Tillskottsvatten: Inga investeringar genomförda hittills, bara eget utredningsarbete. 
LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden, 
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog. 
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete för 
anslutning av Tegelhagen är genomfört. 
UBS-ledningen: Mindre arbeten återstår, bl a Norrvattens tryckstegringsstation och 
vissa åtgärder på kommunens pumpstationer. Färdigställs under hösten. 
Vattenkiosker: Ytterligare en vattenkiosk är färdigställd och driftsatt så kommunen har 
en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en 
vattenkiosk planeras i Håbo-Tibble. 
Dagvatten: En dagvattendamm norr om Kungsängen IP är projekterad. Genomförandet 
är framskjutet till våren 2021. 
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i 
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021. 
Projektering och planering är i slutfasen. 
Sedimenttömning av Tibbledammen är i sitt slutskede, klart i september. 
Nya ledningar, renovering och serviser: Inga projekt pågår. En ny redundansledning i 
Musikvägen planeras under hösten. 
Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas 
troligen tidigt 2021. 
Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är klar. Ådö skog är färdigprojekterat men 
upphandling och genomförande måste vänta på övertagandet av Ådö-vägen och 
Lantmäteriets fastighetsutredning som för närvarande är överklagad till Mark- och 
Miljööverdomstolen. 
Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är i 
slutfasen och upphandling påbörjas inom kort för start under hösten. 
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta är nästan klart, de övriga ligger längre fram i 
tiden, 2022 och framåt. 
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Fordon: En ny hjullastare och mindre flakbil med kran är införskaffade till VA-driften. 
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett 
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras 
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och 
avskrivningstiden på anläggningarna. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden: 
1. Kunskapslyft 
2. Ökad trygghet, ordning och studiero 
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 
  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Under 2020 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem samt kostenhet. 
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 
skolförordningar och allmänna råd. 
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har också 
tillsynsansvar för dessa. 
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 
Inom organisationen finns också kommunens kostenhet, samt Resursenheten som 
ansvarar för modersmålsundervisning och central elevhälsa. 
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 
verksamheter är cirka 900 personer. 

1.3 Viktiga händelser under året 
På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 
förskola, Kristallen. 
Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt 
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än 
svenska. Arbetet under våren 2020 innebar en omfattande analys av vilka insatser som 
verksamheterna behöver göra och kommande fem terminer ska dessa insatser 
förverkligas. 
Under hösten har de  olika insatserna att påbörjats i förskolan, grundskolan, gymnasiet 
och på vuxenutbildningen. 
En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, har startats 
upp på tre grundskolor. 
Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan har startats upp på en grundskolan, 
två övriga skolor ligger i fas för att starta upp under hösten 2020. 
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Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020. 
Fler elevplatser inom grundskolan har skapats genom att tillfälliga lokaler som placerats 
i anslutning till tre av kommunens grundskolor. Dessa står klara för användning till 
höstterminens start 2020. 
En ny resursfördelningsmodell är under arbete under året och kan förhoppningsvis börja 
tillämpas under 2021. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Kunskapslyft 

Beskrivning 

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, 
förskolechefer, förskollärare och annan förskole- och skolpersonal. Att attrahera och 
behålla kompetent och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra 
möjligheten att öka barns och elevers kunskapsinhämtning. För att klara det behövs 
konkurrenskraftigare anställningsvillkor bättre arbetsmiljö i förskola och skola samt 
ökat fokus på bättre ledarskap. 
 
Varje skola och förskola ska ges ökat självbestämmande vilket ökar skolpersonalens 
möjligheter att påverka. Det är en byggsten för att skapa en attraktiv arbetsplats, och 
ökad trivsel bland förskole- och skolpersonalen spiller ofta över till barn och elever. 
 
Kunskapslyftet ska säkras genom att öka andelen pedagogisk personal. 
 
Samverkan med det lokala näringslivet ska öka för att ge elever bättre möjlighet till 
praktikplatser. 
 
Under 2019 genomfördes enligt budget en studie av tvålärarsystem, lärarassistenter och 
liknande stödinsatser. Arbetet ledde fram till en ”Upplands-Bro modell”. Tonvikten 
ligger på klassmentorer som stödjer undervisande lärares arbete på plats i klassrummet, 
så att lärare kan fokusera mer på undervisningen. Modellen har provats med framgång i 
exempelvis Lycksele. Under 2020 kommer ett större pilotprojekt att startas i Upplands-
Bro. 

 

Kommentar 

Andelen med behörighet till nationellt program minskade och kommer att behöva vara 
ett fortsatt prioriterat område. Det genomsnittliga meritvärdet har en ganska kraftig 
sänkning, likaså andelen med betyg i samtliga ämnen. Inga Nationella prov 
genomfördes under våren 2020. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andelen elever som 
klarar kunskapskraven i 
svenska i årskurs 1. 

 

  90% 

 

Andel elever som nått 
kravnivån på nationella 
proven i åk 3 

 

 68% 75% 

 

Andel elever med 
godkända betyg i 
samtliga ämnen åk 6 

 

79% 74% 87% 

 

Genomsnittligt 
meritvärde i årskurs 6  223 223 225  

Andel elever med 
godkända betyg i 
samtliga ämnen åk 9 

 

71% 79% 87% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Genomsnittligt 
meritvärden i årskurs 9  233 246 250  

Andel elever som är 
behöriga till nationellt 
program på gymnasiet 

 

88% 90% 92% 

 

2.2 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero 

Beskrivning 

I förskolan och skolan ska alla barn och elever känna sig trygga. Det ska vara en plats 
där alla kan vara sig själva och accepteras som de är. Våld, hot, kränkningar och 
mobbing är oacceptabelt och ska med kraft motarbetas. Studiero samt ordning och reda 
är viktiga faktorer för att öka motivation och resultat. Samarbetet mellan skola, 
socialtjänst och polis ska fortsätta att stärkas. Förskolan och skolan är viktiga för social 
integration. Sociala team i samverkan med socialtjänsten har startats under 2019 för att 
stödja elever med problematisk skolfrånvaro. Det arbetet fortsätter 2020 samtidigt som 
vi ska finna fler sätt att arbeta förebyggande och främjande för att öka tryggheten samt 
öka lusten att lära. 
 
Det är viktigt att främja barns och elevers fysiska samt psykiska hälsa. Det krävs tidiga 
insatser för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella 
förmågor. Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd, 
särskilt begåvade barn och andra barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i 
utanförskap. 
 
Vi har under 2019 startat upp arbetet med ett ”NPF-spår”. Likt Språkspåret, som finns 
på Finnstaskolan, ska NPF-spåret samla lärarkompetens inom området. Målet är att 
använda kommunens pedagogiska kompetens så effektivt som möjligt, för att ge elever 
med NPF diagnos bättre möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Vårdnadshavare 
får möjlighet att ansöka om plats för sina barn på NPF-spåret.  
Även om det är svårt att ställa diagnoser på barn i låg ålder ser vi även behov av 
motsvarande satsningar inom förskolan. Detta arbete pågår framgångsrikt på Råby 
förskola, men vi vill utvidga möjligheten för fler barn. Hur denna satsning bäst kan 
utformas ska utredas under våren 2020 med avsikt att sedan implementeras under 
hösten. 

 

Kommentar 

Resultaten ligger kvar på samma nivåer förutom andelen elever som har studiero, där vi 
ser en tydlig ökning. Vi ligger en bit från målvärdet på samtliga områden. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel vårdnadshavare 
som anser att deras 
barn är trygga i 
förskolan 

 

91% 92% 97% 

 

Andel elever som 
känner sig trygga i 
skolan enligt NKI-
undersökning 

 

82% 82% 90% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel elever som har 
studiero i skolan enligt 
NKI-undersökning 

 

72% 66% 90% 

 

Ogiltig frånvaro i 
kommunens 
grundskolor. 

 

1,7% 2,4% 1,8% 

 

2.3 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

Beskrivning 

Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför 
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där 
barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna 
välja skola och förskola ska vara en självklarhet. 
 
Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare; både som läroplats för eleverna och som 
arbetsplats. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö. 
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är 
kommunala eller fristående. Det gäller allt från exempelvis nyttjande av 
gymnastikhallar till möjlighet att etablera verksamhet i nybyggda lokaler. Kommunen 
ska verka för att fristående skolor och förskolor etablerar sig vid nybyggnation av 
förskole- och skollokaler. 
  
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitets-
förstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en 
bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och 
elevers lärande. 
 
Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara behovet av förskole- 
och skolplatser. 
 
Vi uppmuntrar våra skolor och förskolor att profilera sig och vi ger de kommunala 
skolorna och förskolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de 
har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till 
Upplands-Bros skolor. 
 
Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Fysiska 
rastaktiviteter finns på kommunens skolor vilket vi ser positivt på. Vi välkomnar även 
ett ökat samarbete med idrottsföreningar för att öka aktivitetsnivån bland eleverna.  
 
I december 2019 kommer vi hålla en första workshop dit rektorer från fristående samt 
kommunala skolor och förskolor bjudits in tillsammans med politiker från alla partier i 
Utbildningsnämnden. Resursfördelningen mellan grundpeng, socioekonomisk viktning, 
tilläggsbelopp och liknande kommer då ses över. Syftet är att ta fram en modell med 
bred politisk förankring, för långsiktighet, som ger barn likvärdiga möjligheter och 
samtidigt minskar administrativa arbetet på förskolor och skolor, till förmån för barn 
och elever. Målet är att resursfördelningsmodellen implementeras budgetåret 2021. 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel barnplatser 
fristående förskolor i 
kommunen 

 

17% 17% 22% 

 

Andel elevplatser i 
fristående skolor i 
kommunen 

 

8% 7% 12% 

 

Medarbetarundersöknin
g hos personal  80%  82  

NKI-undersökning hos 
elever  79% 79%   

NKI-undersökning hos 
vårdnadshavare  84% 83%   

Personalomsättning i 
kommunens förskolor 
och skolor 

 

  13% 

 

Sjukfrånvaro i 
kommunens förskolor 
och skolor 

 

8% 6% 6% 

 

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen 

Vi ser ingen ökning på antalet platser i förskolan. Kommande etableringar av fristående 
verksamheter kan göra att vi kommer närmare målvärde. 

Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen 

Vi ser en viss ökning av antalet platser i grundskolan, kommande etableringar av 
fristående verksamheter borde innebära att vi kommer närmare målvärde. 

Medarbetarundersökning hos personal 

Vi har ett högre värde än kommunen i stort men fortfarande en bit kvar till målvärde. 

NKI-undersökning hos elever 

Vi har ett fortsatt högt värde på hur nöjda våra elever är. 

NKI-undersökning hos vårdnadshavare 

Vi ser en ökning i hur nöjda våra vårdnadshavare är med sina barns skola. 

Sjukfrånvaro i kommunens förskolor och skolor 

Vi ser en högre sjukfrånvaro under 2020 p.g.a. Coronaepidemin. Det är tydligt att 
toppen var under våren och att vi ser en nedgång till förra årets frånvaro i augusti. Det är 
dock väldigt svårt att förutse utvecklingen under hösten. 



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 8. Bilaga - Tertialrapport 2 2020 Utbildningsnamnden

 

Utbildningsnämnden, Tertialrapport 2 2020 9(12) 
 

 

3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg 
Nattomsorg 6 286 2 133 7 167 2 866 -881 733 -148 269 

Förskola      
Öppen förskola 292 029 

145 66
5 294 248 

156 43
7 -2 219 10 772 8 553 -2 101 

Grundskola      
Fritidshem 515 657 

240 31
1 513 808 

243 17
6 1 849 2 865 4 714 1 990 

Grundsärskola 33 413 11 670 29 166 13 643 4 247 1 973 6 220 4 983 

Gemensam    
verksamhet 38 247 33 947 37 849 40 378 398 6 431 6 829 1 933 

Summa 885 632 
433 72

6 882 238 
456 50

0 3 394 22 774 26 168 7 074 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Pedagogisk 
omsorg 0 0 0 0 0 0 0 

Förskola   
Öppenförskola 1 080 133 1 452 122 -372 11 -361 

Grundskola  
Fritidshem 4 439 403 4 178 299 261 104 365 

Grundsärskola 147 7 168 7 -21 0 -21 

Gemensam 
verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 5 666 543 5 798 428 -132 115 -17 

3.2 Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 
Nattomsorg 9 578 3 200 10 478 3 300 -900 100 -800 

Förskola Öppen förskola 445 341 218 497 440 341 218 497 5 000 0 5 000 

Grundskola Fritidshem 793 440 360 666 797 240 362 666 -3 800 2 000 -1 800 

Grundsärskola 51 146 17 505 50 146 17 505 1 000 0 1 000 

Gemensam verksamhet 59 055 50 892 59 155 50 892 -100 0 -100 

Summa 
1 358 56

0 650 760 
1 357 36

0 652 860 1 200 2 100 3 300 
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Varav kapitalkostnader 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Pedagogisk 
omsorg  
Nattomsorg 0 0 0 0 0 0 0 

Förskola Öppen 
förskola 1 622 200 2 178 183 -556 17 -539 

Grundskola  
Fritidshem 6 597 605 6 267 449 330 156 486 

Grundsärskola 220 10 252 11 -32 -1 -33 

Gemensam 
verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 8 439 815 8 697 643 -258 172 -86 

3.3 Ekonomisk analys 
Kommentarer 
Helårsprognos  
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 26 168 tkr per 20200831 
Utbildningsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret. 
Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för 
barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till -800 tkr pga högre kostnader än 
budgeterat för nattomsorgen. I budget har planerats för ändrade driftsformer som inte 
kunnat genomföras. Detta förklarar avvikelsen mot budget. 
Förskola och Öppen förskola 
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 50 färre till antalet än vad som 
budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 5 000 tkr. 
Grundskola/Fritidshem 
Upplands-Broelever i grundskolor beräknas bli som budgeterats. I T1 beräknades det bli 
35 fler elever än budgeterat. Pandemin har fått konsekvensen att antalet 
ensamkommande och anhöriginvandring har minskat. 
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och 
modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -1 200 tkr i underskott. 
Enheten arbetar för att göra undervisningsgrupperna större. 
Tjustaskolan beräknar ett underskott med -600 tkr 
Grundsärskola                                                                                                                           
Flera utredningar är pågående inför placeringar i grundsärskola. Kostnaderna kommer 
att öka men senare  in på terminen än budgeterat . Överskott beräknas med 1 000 tkr       
  
Gemensam verksamhet 
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
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administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 
överskott  p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Skola för mig 220 2022 7 895 448 7 895 0 

       

Summa   7 895 448 7 895 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och 
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika 
levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar 
till positiva förändringar för barnen. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Utomhusmiljö förskolor och 
skolor 315 0 315 315 0 

IKT-satsningar förskolor och 
skolor 1 940 0 1 415 1 940 525 

Inventarier och utrustning 
förskolor och skolor 1 896 0 1 386 1 896 510 

Inventarier till nya 
paviljonger 2 549 0 0 2 549 2 549 

Larm och säkerhet 1 865 0 600 1 865 1 265 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 328 1 000 672 

Summa 9 565 0 4 044 9 565 5 521 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 315 0 315 315 0 

IKT-satsningar förskolor och skolor 1 940 0 1 940 1 940 0 

Inventarier och utrustning förskolor 
och skolor 1 896 0 1 896 1 896 0 

Inventarier till nya paviljonger 2 549 0 2 549 2 549 0 

Larm och säkerhet 1 865 0 1 865 1 865 0 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 

Summa 9 565 0 9 565 9 565 0 
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3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
Utomhusmiljö förskolor och skolor 
Bland annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och 
Kristallens förskola. 
IKT-satsningar förskolor och skolor  
1-1-satsning för årskurs 7. Utrusta nya paviljonger med projektorer. 
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 
Inventarier till nya förskolan Ringblomman. Kvarvarande investeringar till förskolan 
Kristallen. Akuta utbyten av inventarier i övriga förskolor och skolor. 
Inventarier till nya paviljonger                                                                                                
Avser inventarier till nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och 
Ekhammarskolan som kommer att etableras från hösten 2020. 
Larm och säkerhet                                                                                                                      
Larm och lås till förskolan Ringblomma och de nya skolpaviljongerna. 
Modernisering av kök 
Köksinvesteringar till skolor samt börja utrusta kök på Ringblomman. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
Inledningen av året har för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter präglats av 
smittspridningen av covid-19 och den pågående pandemin. Vid krisberedskap och 
krishantering ansvarar Äldre- och omsorgsnämnden för att socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården uppfyller samma lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie 
verksamhet. 
För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp av stödchefer. 
Verksamheterna har fått förstärkning av personal för att täcka upp personalbortfall på 
grund av hög sjukfrånvaro. På kort tid har nya arbetssätt och stora utbildningsinsatser 
genomförts. Några verksamheter har behövt att anpassa sina aktiviteter efter rådande 
situation och har stängt ned tillfälligt eller infört besöksförbud. Kreativitet och 
flexibilitet har genomsyrat verksamheterna. 
Även om åtgärder för att minimera smittspridning är viktiga att bevaka kan 
verksamheterna se en sakta återgång till mer normalt läge. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 
upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 
Biståndsenheten är en av tre myndighetsenheter inom Äldre- och omsorgsnämnden. 
Enheten ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg och handlägger ärenden enligt 
socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt hemgångsteamet är organiserat under 
biståndsenheten. 
Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 
samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 
volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 
administration, samordning av Äldre- och omsorgsnämndens budget, beredning av 
nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 
kvalitetsuppföljningar. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Vård- och omsorgsboenden 

• Äldre- och omsorgsnämnden fattade i juni beslut om att avveckla Allégårdens 
vård- och omsorgsboende. Grund för beslutet var att platser inte nyttjats till den 
grad som ger bäst ekonomisk effekt. Samtliga brukare gavs möjlighet att välja 
ny utförare i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). 

• Från och med maj månad tillagas måltider till samtliga vård- och 
omsorgsboenden samt dagverksamheten på Kvistaberg inom egen regi.  

Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus 

• I juni avslutade företaget 3 Systrar Omsorg sin verksamhet inom hemtjänst i 
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Upplands-Bro kommun. Samtliga brukare gavs möjlighet att välja ny utförare i 
enlighet med lagen om valfrihet (LOV). 

• En genomlysning har genomförts i syfte att granska den ersättningsmodell som 
ligger till grund för ersättning av utförd tid i hemtjänst.  

Hälso- och sjukvårdsenheten 

• Kompetensförstärkning genom specialistutbildning inom demens för en 
sjuksköterska.  

Förebyggande enheten för äldre 

• På öppna verksamheten har nya metoder för aktiviteter införts, så som digitala 
möten med anhöriga och utomhusgymnastik i mindre grupper för att minska 
smittspridning. 

• Efter tidigare stängning öppnades dagverksamheten åter under sommaren, för att 
kunna erbjuda aktiviteter för demens över 65 år. 

• Anhörig- och volontärverksamheten erbjuder träffar och möten per videosamtal 
Viktiga händelser med anledning av covid-19 
Samtliga vård- och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi har fortsatt 
besöksförbud. För att motverka känslan av ensamhet och isolering som ett besöksförbud 
medför har videosamtal och anpassade aktiviteter införts. Detta kommer att kvarstå i 
den takt som är lämplig. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under av april en tillsyn av Norr- 
och Allégården samt hemtjänsten via telefon. Tillsynen syftar till att ta reda på vilka 
åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden vidtar för att 
förhindra och minska smittspridningen av covid-19. 
Insatsen social samvaro för att motverka ensamhet under rådande pandemi har införts 
med stöd av statsbidrag. 
Nya rutiner för att möjliggöra besök under säkra former för att undvika smittspridning 
har utvecklats och fortsätter att vara viktiga. 
Verksamheten förväntade sig, och planerade för en ökning av antal utskrivningar med 
insatser i ordinärt boende, som dock inte blev så hög som antaget. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder 
förebyggande aktiviteter för ett meningsfullt och hälsosamt 
åldrande för alla 

 

Kommentar 

De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i 
den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande. Utöver 
aktiviteter spelar andra förebyggande insatser stor roll. Trygg förstärkt hemgång ger 
möjlighet till rehabiliterande insatser för att öka tryggheten. 
Under året har möjligheterna till aktiviteter och social samvaro minskat och andra 
lösningar har skapats för att bibehålla trygghet och hälsa hos äldre i kommunen. Några 
exempel på lösningar har varit och är digitala möten, videosamtal och 
utomhusgymnastik. 
Dagverksamheten öppnade åter igen i somras för personer över 65 år med 
demenssjukdom. Verksamheten erbjuder aktiviteter i mindre grupp. Man erbjuder även 
promenader för de som inte har möjlighet att komma till dagverksamheten. 
  
  

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antalet besök inom 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
förebyggande aktiviteter 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

  5 600 

 

Minska antalet 
fallskador inom Äldre- 
och omsorgsnämndens 
verksamhetsområden i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

4 8  

 

2.2 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämnden erbjuder attraktiva 
livsmiljöer för seniorer 

 

Kommentar 

De värdighetsgarantier som Äldre- och omsorgsnämnden beskriver innehåller viktiga 
kvalitetsdelar som verksamheterna ska efterleva. Viktiga begrepp är trygghet, integritet, 
delaktighet och och meningsfull tillvaro. 
De kvalitetsindikatorer som nämnden använder för att mäta kvalitet återfinns i årliga 
enkäter. Socialstyrelsen erbjuder kommuner att årligen delta i en rikstäckande 
undersökning som mäter äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på 
äldreboenden. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram 
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kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. 
Mätning är gjord även för år 2020 och resultat presenteras från Socialstyrelsen i oktober 
månad. För detta år förväntas inte verksamheten kunna dra betydande slutsatser då 
svarsfrekvens förväntas bli låg med anledning av pågående pandemi. Samtliga 
verksamheter som vänder sig till de äldre i kommunen kan konstateras ha innehåll som 
säkrar den kvalitet som utlovas. De åtgärder och aktiviteter som verksamheter under 
året har åstadkommit har i hög grad säkerställt de garantier som Äldre- och 
omsorgsnämnden utlovar. 
Trygg förstärkt hemgång (TFH) mäter nöjdhet hos sina brukare och visar för året goda 
resultat både avseende trygghet och delaktighet i den omsorg som erbjuds. 
  
  

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel brukare i vård- 
och omsorgsboende 
som uppger att de är 
mycket eller ganska 
nöjda med de sociala 
aktiviteter som erbjuds 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

 58% 70% 

 

Andel brukare som 
uppger att de känner sig 
mycket eller ganska 
trygga i sitt vård- och 
omsorgsboende ska öka 
i jämförelse med 
föregående år. 

 

 79% 90% 

 

Andel brukare som 
uppger att det är 
trivsamt utomhus kring 
deras boende ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 72% 85% 

 

Andel brukare som 
uppger att de känner sig 
mycket eller ganska 
trygga med att bo kvar 
hemma med stöd från 
hemtjänsten ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 78% 85% 

 

Andel brukare som vid 
avslut av insatsen Trygg 
förstärkt hemgång 
uppger att de har 
upplevt sig trygga i 
hemmet. 

 

  90% 

 

Verksamheterna inom 
Äldre- och 
omsorgsnämnden ska 
under 2020 ha arbetat 
med hur de konkret 
tillämpar 
värdighetsgarantierna. 

 

  80% 
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Andel brukare som uppger att de känner sig mycket eller ganska trygga i sitt vård- och 
omsorgsboende ska öka i jämförelse med föregående år. 

Införa garanti om plats på vård och omsorgsboende för personer som är 85 år eller äldre 
som önskar flytta till vård och omsorgsboende 

2.3 Nämndmål: Äldre- och omsorgsnämnden står för valfrihet och 
delaktighet inom sina verksamhetsområden 

 

Kommentar 

Utförandet av hemtjänstinsatser ska så långt som möjligt utformas i dialog med den 
äldre för att säkerställa den enskildes inflytande över hur och när olika insatser ska 
genomföras. Konsult har under sommaren gjort en genomlysning av hur ärenden 
hanteras från biståndsbeslut till genomförande med målet om att såväl systemtekniska 
som praktiska hinder avhjälps till förmån för flexibilitet gentemot biståndstagare. Målet 
är ett mer effektivt nyttjande av resurser som tillgodoser den enskildes önskemål. 
De planer som ska beskriva hur, när och av vem en insats ska genomföras, ska ge den 
enskilde möjligheter till påverkan av dess utformning. Verksamheterna arbetar ständigt 
med metoder för att stärka den enskildes synpunkter och önskemål. 
I takt med att valfrihetssystemet alltmer har etablerats i kommunen kan fler göra 
medvetna val av utförare av såväl vård- och omsorgsboende som hemtjänstinsatser. 
  
  
  
  
  
  

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel brukare som 
uppger att de är mycket 
eller ganska nöjda med 
sin hemtjänst ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 78% 90% 

 

Andel brukare som 
uppger att de är mycket 
eller ganska nöjda med 
sitt särskilda boende 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

 69% 90% 

 

Andel brukare inom 
hemtjänsten som 
uppger att de har fått 
välja utförare av 
hemtjänst ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 68% 85% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel brukare som 
uppger att de har fått 
plats på det särskilda 
boende där de vill bo 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

 86% 90% 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

Avvikelse 
201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 80 401 12 887 92 444 13 950 -12 043 1 063 -10 980 3 468 

Förebyggande 
verksamhet 5 477 172 4 268 196 1 209 24 1 233 866 

Trygg Förstärkt 
Hemgång 1 964 0 1 118 15 846 15 861 296 

Hemtjänst 78 722 30 417 80 037 30 985 -1 315 568 -747 -3 871 

Myndighetsutövni
ng 3 932 0 4 569 20 -637 20 -617 -668 

Övergripande 10 992 2 577 22 506 2 272 -11 514 -305 -11 819 7 732 

Summa 181 488 46 053 204 942 47 438 -23 454 1 385 -22 069 7 823 

Varav kapitalkostnader 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 485 37 566 32 -81 5 -76 

Förebyggande 
verksamhet 88 11 59 4 29 7 36 

Trygg Förstärkt 
Hemgång 0 0 0 0 0 0 0 

Hemtjänst 109 7 239 14 -130 -7 -137 

Myndighetsutöv
ning 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 682 55 864 50 -182 5 -177 

3.2 Helårsprognos 
Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vård- och omsorgsboende 
inkl HSE 120 230 19 331 136 000 21 101 -15 770 1 770 -14 000 

Förebyggande verksamhet 8 176 258 7 000 282 1 176 24 1 200 

Trygg Förstärkt Hemgång 3 018 0 1 841 23 1 177 23 1 200 

Hemtjänst 117 997 45 625 118 850 46 478 -853 853 0 

Myndighetsutövning 6 052 0 6 982 30 -930 30 -900 
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Övergripande 17 567 3 866 38 109 3 408 -20 542 -458 -21 000 

Summa 273 040 69 080 308 782 71 322 -35 742 2 242 -33 500 

Varav kapitalkostnader 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 728 55 566 32 162 23 185 

Förebyggande 
verksamhet 132 17 59 4 73 13 86 

Trygg Förstärkt 
Hemgång 0 0 0 0 0 0 0 

Hemtjänst 163 10 239 14 -76 -4 -80 

Myndighetsutöv
ning 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 1 023 82 864 50 159 32 191 

3.3 Ekonomisk analys 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 2 med 22,1 mnkr, 
vilket motsvarar 16,3 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade volymer inom 
vård- och omsorgsboenden samt kostnader uppkomna i samband med covid-19. 
Helårsprognosen visar ett underskott med 33,5 mnkr varav covid-19 uppgår till 21 
mnkr. 
Covid-19 
Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 19 mnkr. De 
extra kostnader som har förekommit på grund av covid-19 avser till största del 
skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt 
sjukskrivningar. Anställda som under mars och april månad tillfälligt har arbetat på 
andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. Ytterligare en 
återsökning av covidkostnader sker den 30 november. 
Vård- och omsorgsboende 
Verksamheten avviker negativt med 11 mnkr där vård- och omsorgsboende enligt LOV 
avviker med 7,6 mnkr på grund av högre volymer mot budgeterat. Övriga externa 
platser avviker negativt med 3,8 mnkr beroende på reserverade korttidsplatser på Lillsjö 
badväg med anledning av covid-19 samt placeringar enligt överenskommelsen. 
På helår prognostiseras en negativ avvikelse med 14 mnkr då volymerna är höga inom 
både LOV vård- och omsorgsboende samt externa placeringar.  
Förebyggande verksamhet  
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 1,2 mnkr till följd av lägre 
personalkostnader och minskade aktiviteter med anledning av covid-19. 
På helår ligger prognosen kvar med 1,2 mnkr då dagverksamheten för äldre och 
förebyggande enheten åter har öppnat upp successivt under sommaren för personer över 
65 år. 
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Trygg förstärkt hemgång 
Verksamheten avviker positivt med 0,9 mnkr beroende på minskade personalkostnader. 
På helår prognostiseras ett överskott med 1,2 mnkr. 
Hemtjänst  
Hemtjänst avviker negativt med 0,7 mnkr beroende på höga personalkostnader, vilket 
till en del förklaras av covid-19 då hög andel av personalen var sjukskrivna samtidigt 
som det fanns behov av ökad bemanning. Utebliven budgeterad volymökning under året 
bland annat beroende på minskad efterfrågan i samband med covid-19 samt flytt till 
vård- och omsorgsboende. 
På helår prognostiserar verksamheten enligt budget. 
Myndighetsutövning 
Verksamheten visar ett negativt resultat med 0,6 mnkr för perioden beroende på 
konsultkostnader samt ökad bemanning i samband med covid-19. 
Helårsprognos visar ett underskott med 0,9 mnkr. 
Övergripande 
Övergripande verksamhet visar ett underskott med 11,8 mnkr beroende på inköp av 
skyddsutrustning och personalkostnader i samband med covid-19. 
På helår prognostiserar verksamheten ett underskott med 21 mnkr beroende på 
kostnader i samband med covid-19. 
  
  
  
  
  
  
  

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

- 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 

Summa   0 0 0 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

Vård- och omsorgsboende 440 0 33 440 407 

Hemtjänst 330 0 98 330 232 

Förebyggande verksamhet 350 0 0 350 350 

Summa 1 120 0 131 1 120 989 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vård- och omsorgsboende 440 0 440 440 0 

Hemtjänst 330 0 330 330 0 

Förebyggande verksamhet 350 0 350 350 0 

Summa 1 120 0 1 120 1 120 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
Investeringarna har påbörjats, inom hemtjänsten har cykelutrustning investerats och 
inom vård- och omsorgsboenden sker renovering av servicehuslägenheter. 
På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget. 
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1.1 Miljöbokslut 

1.1.1 Ansvarsområde och organisation 
Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds, 
utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. 
Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat 
kommunens 5 kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Chefer 
inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i Svensk 
Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även 
för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och 
återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av 
miljöstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt kommunala 
bostadsbolaget, dvs 7 personer som arbetar gränsöverskridande. Miljöstrategen 
utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet och fungerar som stöd både 
till kommunledningsgrupp och miljöombud. Miljöombudet medverkar till ett 
fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt delta vid miljögruppens möten, 
bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i kontorets mål- och budgetarbete, 
samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om detta vid sitt kontors 
ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 
Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Årlig revision av det 
systematiska miljöarbetet planeras till oktober 2020. 
Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 
näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår i en 
klustersamverkan med Håbo kommun och Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret 
ansökt om och blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten för att tillse att invånare 
får den service och information de behöver för att underlätta energieffektivisering och 
därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären. 
 

1.1.2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8 
En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger 
till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex 
betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer 
har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som 
helhet kan nå sina mål. En ny miljöutredning upphandlades och planeras genomföras 
under T3 och T4 2020. 
Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019. Under 2020 sker 
den årliga revisionen under T3. Första halvåret 2020 har genomsyrats av 
kommunikation och förankring av miljöarbetet mellan arbets- och ledningsgrupper 
inom organisationen för att kartlägga områden vi behöver förbättra men också för att 
underlätta och tillgängliggöra inför revision.    
 



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 10. Bilaga - Miljöbokslut T2 2020

 

Tertialrapport 2 2020 3(4) 
 

 

Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och 
ansvarat för kartläggning av arbetet med rådgivning till invånare gällande 
energieffektivisering. Samtliga genomförda inslag har bidragit till att föra vidare 
kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som finns. 
Kommunens invånare har möjlighet att vända sig till den centrala energi- och 
klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller 
byta till förnyelsebara energikällor. 
Slutgiltigt besked om Energi- och klimatrådgivningens fortsatta verksamhet efter årets 
slut är inte fastslaget. Däremot finns goda chanser till att denna fortsätter och även 
stärks, då regeringen föreslår en permanent satsning från och med 2021. 
 

1.1.3 Viktiga händelser under året 
Ökad miljöprestanda. För att nå större effekt av miljöarbetet genomförde miljögruppen 
ett pilotprojekt ’verksamhetsnära miljöutbildning’. Miljöstrategen höll en övergripande 
presentation av globala utmaningar och möjligheter och trattade ned detta till regionala 
och lokala möjligheter. Tillsammans med enheten tog vi sedan fram en action plan som 
utgick från den egna verksamheten och med miljöledningssystemet som ramverk. 
Projektet genomfördes inom fyra avdelningar inom Kultur- och fritidskontoret, och var 
uppskattat men tidskrävande. En digital miljöutbildning finns idag, men denna behöver 
också omformas och en ny tidsenlig utbildning eftersträvas. 
Utbildning för miljögruppen. Några medlemmar i miljögruppen har under halvåret 
slutat och andra har kommit till. En utbildning i miljöledningssystem för samtliga 
miljöombud hölls därför i mars. Miljöombudens roll är central och viktig med tanke på 
att bibehålla och öka både miljöengagemang, -medvetenhet och -prestanda i respektive 
kontor och verksamhet.  
Solenergi. Kommunens solkarta där man kan se vilka tak solpaneler ger bäst effekt, är 
uppdaterad. Solseminarie med rådgivning till invånare som vill ha solpanel på sitt tak 
har skett digitalt under våren vid två tillfällen, 5 maj och 14 maj. Elevprojektet 
Solelever avslutades i juni och kunde redovisas och kommuniceras under augusti 2020. 
Nu finns tillfälle för fler lärare och skolor att ladda ner materialet och arbeta med de 
övningar som projektet hade tagit fram.    
Earth Hour-veckan. Energi- och klimatrådgivning i samarbete med bygglovsenheten 
fick besök i Kontaktcenter av åtta intresserade invånare. Utställning av energi- och 
klimatrådgivningen skedde i Kontaktcenter i Kungsängen under hela veckan. Övriga 
planerade evenemang, t.ex. teaterföreställningar, författarkväll, Reko-Ring Bro och 
avslutande politikertal med eldshow tvingades ställas in på grund av pandemin. 
Energi- och klimatrådgivning till invånare. En studentkonsult upphandlades under 
vintern 2020 för att kartlägga nuläget och ta fram en plan för fortsatt arbete. En 
halvårsrapport har presenterats utifrån detta som beskriver arbetet och kartlägger 
områden att fokusera på framåt. Rådgivningen är viktig, dock är det prioriterat för vår 
kommun att hitta en fungerande och hållbar framtida lösning för energi- och 
klimatrådgivningen.  
Fossilfritt 2030. Genom samverkan når vi längre. Beslut har tagits om att vara med i det 
treåriga samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som syftar till att stötta deltagande 
organisationer i arbetet med att ställa om till hållbara och fossilfria transporter.  
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Lantbrukardialog livsmedelsupphandling. Den lokala LRF organisationen är aktiv och 
engagerad. De är också intresserade av att vara delaktiga i den nya 
livsmedelsupphandlingen som startar under hösten och under perioden har därför 
flertalet dialoger pågått för att komma vidare i frågan.  
Miljömålsarbete. Kommunens miljömål behöver integreras i de sex övergripande 
målen. Ett arbete inom miljögruppen har pågått under sommaren för att hitta formen och 
ta fram förslag som ger effekt för våra verksamheter. 
Krisgrupp Covid 19. Under april och halva maj var miljöstrategen stationerad i 
krisstaben Helix och basgrupp för materialbeställningar till äldreomsorgen. Bl.a. 
flyttades därför projektet med att minska matsvinn inom kommunens egna restauranger 
samt arbetet med ny miljöutredning till senare höst.  
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1.1 Personalbokslut 

1.1.1 Sammanfattning 
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 
beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 
och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 
gemensamma välfärdsarbetet. 
Kommunen fortsätter att växa, vilket också har avspeglat sig i antal medarbetare. Sedan 
årsskiftet har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller visstidsanställd med 
månadslön ökat med 42 personer, från 1952 medarbetare till 1994. 
Det är 1712 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. De månadsanställda som 
är visstidsanställda är 282 personer. 
Fram till 31 augusti 2020 har rekryteringsfunktionen inom kompetensenheten arbetat 
med 20 specialist- och chefsrekryteringar. Under pandemins svåraste period erbjöd 
företaget Tengai samarbete för att säkra våra rekryteringar. Under två månader fick vi 
låna Tengai, världens första fördomsfria rekryteringsrobot. Syftet med att använda 
Tengai denna gång, var dels för att säkerställa social distansering, men även för att vi 
skulle få en effektivare och fördomsfri rekryteringsprocess. Tengai intervjuade totalt 39 
kandidater. En uppföljning av detta arbete har gjorts och många positiva effekter kan 
noteras. Arbetet med Tengai och fördomsfri rekrytering har fått medial uppmärksamhet 
och många kommuner har hört av sig för att få ta del av vårt arbetssätt.  

Vikariefunktionen inom kompetensenheten arbetar med rekryteringar av timvikarier till 
våra verksamheter. Under våren 2020 har vi anställt drygt 100 timvikarier.   

Kompetensenheten har kompletterats med en bemanningscontroller, vars uppdrag är att 
säkerställa bemanningsekonomin, hälsosamma scheman och öka kostnadseffektivitet i 
våra verksamheter. Bemanningscontrollern arbetar med både uppföljning och utbildning 
i bemanningsekonomi samt utbildning i systemanvändning. Med denna roll får våra 
chefer ökat stöd till bättre budgetuppföljning av personalkostnader. 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 
medarbetare. 
 
 
 
 
 
 



172 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut - KS 20/0639-1 Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut : 11. Bilaga- Personalbokslut T2 2020

 

Tertialrapport 2 2020 3(4) 
 

 

1.1.2 Personalstatistik 
Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform 202008 201908 2018 

Tillsvidareanställda 1 712 1 687 1 656 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 282 265 291 

Totalt 1 994 1 952 1 947 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 
Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 202008 201908 2018 

Tillsvidareanställda 1655 1 632 1 594 

Tidsbegr.månadsanställda 246 224 247 

Timanställda 87 101 157 

Totalt 1988 1957 1998 

  
Könsfördelning 201908, tillsvidareanställda medarbetare 

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 78,9 21,1 

Kommunledningsgruppen 58 42 

  

1.1.3 Attraktiv arbetsgivare 

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare 
med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet 
utvecklas Upplands-Bro. Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på 
arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, 
rekrytera, motivera och behålla personal samt arbetar med arbetsgivarvarumärke. 

Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, för dem som är intresserade av 
ledarskap. För att bli antagen sker en urvalsprocess, som bland annat innefattar testning. 
Detta program startas upp vart annat år och sträcker sig över två terminer. På grund av 
pandemin sköts vårens träffar upp och avslutet blir istället under hösten 2020.  
Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 
medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner. 
Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 
deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 
egna arbetet hänger ihop med andras samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 
Även medarbetarakademins avslut blev framflyttat till hösten 2020. Nästa omgång 
startar upp hösten 2021. 
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Ledarskap 
Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att: 

• driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 
• skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i 
• efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 
• hålla budget 

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den komplexa 
omvärld som vi alla befinner oss i. 
Kommundirektören har ett ledarforum som har träffats fem gånger hittills under 2020. 
Ytterligare tre träffar är inplanerade. Nytt för i år är att dessa tillfällen även går att delta 
i via länk. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs 
tillsammans.  
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Upplands-Bro kommun    2020-10-30 

Revisorerna 

 

Till:   Kommunfullmäktige  

 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 31 

augusti 2020 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 

delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Till grund för vår bedömning föreligger 

en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY genomföra. 

Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsiktighet i den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för att på så sätt lägga grunden för en god 

ekonomisk hushållning. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och 

riktlinjer för verksamheten samt att måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas. Revisorerna ska 

uttala sig om målen och om balanskravet uppfylls.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat, i allt väsentligt. Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs följande 

bedömningar: 

- Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 
2020 samt av dess finansiella resultat för perioden januari-augusti 2020.  

- Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av kommunens ekonomi samt bra 
information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. Delårsrapporten 
innehåller beskrivning av respektive nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild 
av verksamheten och uppföljningen av målen. 

- Kommunen har flertalet övergripande mål som är både finansiella och som bedömning för 
god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är prognosen att Upplands-Bro inte 
kommer att klara ett av dessa mål till följd av att sex nämnder visar en negativ prognos på 
helårsbasis.   

- Resultatet för perioden uppgår till + 43,6 mnkr och prognosen för året är ett nollresultat. I 
delårsresultatet ingår en försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 12,3 
mnkr. Balanskravet uppnås per 31 augusti 2020, med ett balanskravsresultat på 43,7 mkr.  

- Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. Dokumentationen har 
varit god och upprättad tidsplan har följts trots att den varit snäv. Nämnderna har lämnat en 
bra ekonomisk analys i delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga avvikelser mot 
budget.  

 

Kungsängen den 30 oktober 2020 

För revisorerna i Upplands-Bro kommun, 

 

Roger Gerdin   Thomas Ljunggren 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY översiktligt granskat Upplands-Bro 
kommuns delårsrapport per 31 augusti 2020. 

Efter genomförd granskning gör vi följande iakttagelser: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade 
finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 2020 samt av dess 
finansiella resultat för perioden januari-augusti 2020.  

 Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av kommunens 
ekonomi samt bra information om den förväntade utvecklingen med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller beskrivning av respektive 
nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild av verksamheten 
och uppföljningen av målen. 

 Kommunen har flertalet övergripande mål som är både finansiella och 
som bedömning för god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är 
prognosen att Upplands-Bro inte kommer att klara ett av dessa mål till 
följd av att sex nämnder visar en negativ prognos på helårsbasis.   

 Resultatet för perioden uppgår till + 43,6 mnkr och prognosen för året är 
ett noll resultat. I delårsresultatet ingår en försäljning av tomter inom 
exploateringsverksamheten med 12,3 mnkr.  

 Balanskravet uppnås per 31 augusti 2020, med ett balanskravsresultat på 
43,7 mkr.  

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. 
Dokumentationen har varit god och upprättad tidsplan har följts trots att 
den varit snäv. Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk analys i 
delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en översiktlig granskning av 
delårsbokslutet per 31 augusti 2020. Delårsbokslutet är ett bokslut som 
kommunen är skyldig att upprätta enligt kommunallagen och lagen om kommunal 
redovisning.  

2.2 Uppdrag och syfte 
Enligt kommunallagens 12 kap 2§ ställs krav på att revisorerna ska bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas bedömning och 
rapporten från de sakkunnigas granskning ska biläggas delårsrapporten inför 
fullmäktiges behandling av densamma.  

En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommun-
fullmäktige i budget och i planer har fastställda riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  

Revisorernas uppdrag är att: 

 bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, 

 bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen 
kan uppnås, 

 bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och 
inriktningar för verksamheten kan nås samt 

 bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god redovisningssed för 
kommuner.  

2.3 Avgränsning och metod 
Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk 
granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden. Intervjuerna har 
utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget 
och prognoser.  

Granskningen har även inriktats på om kommunens delårsrapport är upprättad 
enligt lagen om kommunal redovisning, enligt rekommendationer från rådet för 
kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar.  
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3 Analys av resultat och prognos i delårsbokslutet 

3.1 Utfall för perioden – Upplands-Bro 

 
Kommunens resultat för perioden uppgår till 50,1 mnkr, vilket kan jämföras med 
resultatet för delårsbokslutet föregående år som då uppgick till 92,9 mnkr. De 
lägre intäkterna är en direkt följd av lägre exploateringsintäkter. Kommunen har 
fortsatt ett positivt resultat och prognosen för helåret visar på ett noll resultat efter 
ianspråktagande av resultatutjämningsreserven om 11,7 mnkr. 

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget och prognos 
har i allt väsentlighet kunnat analyserats. 
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3.2 Resultaträkningen 
Upplands-Bro resultaträkning per 2020-08-31, T2 

Resultaträkning 
(TSEK) 

Budget   
2020 2020-08-31 2019-08-31 Förändring Kommentar 

Verksamhetens 
intäkter 422 251 299 378 326 129 -26 751 

Merparten av intäkterna utgörs av 
bidrag från staten (116 MSEK), taxor 
och avgifter (96 MSEK) och 
försäljning av verksamhet samt 
entreprenad (38 MSEK).  

Verksamhetens 
kostnader -2 049 027 -1 337 432 -1 284 508 -52 924 

Större delposter avser löner och sociala 
avgifter (657 MSEK), 
huvudverksamhet (296 MSEK) samt 
kostnader kopplade till övriga tjänster 
(115 MSEK) 

Avskrivningar -64 190 -39 120 -38 532 -581 
Avskrivningar har ökat något från 
förgående år till följd av årets 
investeringar. 

Verksamhetens 
nettokostnader -1 690 965 -1 077 173 -996 918 -80 255  

Skatteintäkter 1 266 600 836 590 812 754 23 836 
Skatteintäkterna har ökat med 23 
MSEK (3%) vilket är hänförligt till 
ökat skatteunderlag.  

Generella 
statsbidrag & 
utjämning 
 

409 200 283 067 269 229 13 838 

Generella bidrag från staten består 
mestadels av inkomstutjämningsbidrag 
(172 MSEK) och 
Kostnadsutjämningsbidrag (48 
MSEK). Ökning mot förgående år 
beror framförallt på att generella 
bidrag från staten ökat med (16 
MSEK) mot förgående år.   

Verksamhetens 
resultat -15 165 42 484 85 066 -42 582 

Lägre verksamhetsresultat till följd av 
lägre exploateringsintäkter samt 
tillkommande kostnader inom 
verksamheten för Covid-19.  

Finansiella 
intäkter 9 406 5 982 8 271 -2 289 

Finansiella intäkter består framförallt 
av borgensavgifter (4 MSEK). 
Utdelningar har minskat med 2 MSEK 
från förgående år. 

Finansiella 
kostnader -7 350 -4 845 -5 659 814 

Posten avser diverse räntekostnader. 
Minskningen är en följd av den 
amortering som skedde inom T3 
föregående år.    

Årets resultat 
inklusive social 
investeringsfond 

-13 109 43 621 87 678 -44 057  

Medel från social 
investeringsfond 29 879 6 498 5 265 1 233 

Inga extraordinära poster finns likt 
föregående år. Den sociala 
investeringsfonden har ökat jämfört 
mot förgående år.  

Årets resultat 16 770 50 119 92 943 -43 824  
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3.3 Resultatprognos 
Prognosen för helåret 2020 indikerar ett resultat för kommunen om -0,5 mnkr 
inklusive realisationsvinster (12,1 mnkr). I förhållande till budget som visar ett 
helårsresultat på 16,7 mnkr, innebär prognosen en avvikelse om -17,3 mnkr.  

De största avvikelserna mot budget inom helårsprognosen återfinns hos Äldre- 
och omsorgsnämnden -33,5 MSEK vilket är en följd av tillkommande kostnader 
kopplat till Covid-19. Detta ska dock ses tillsammans med den positiva avvikelsen 
från skatteintäkter och bidrag om 33,4 MSEK efter erhållande av tillkommande 
generella statsbidrag för att hantera Covid-19. 

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -15,6 MSEK. 
Avvikelsen är en följd av ökade kostnader för externa placeringar samt 
integration samt ökade personalkostnader för sjukskrivningar.  

Ekonomiskt bistånd förväntas ha en negativ budgetavvikelse om -8 mnkr vilket är 
en följd av ökat antal invånare, generella kostnadsökningar och ökad 
arbetslöshet till följd av Covid-19. 

 Tabellen nedan visar prognos för driftsbudget för nämnderna.   
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3.4 Balansräkningen 
Upplands-Bro kommuns balansräkning år 
2020 

  

TILLGÅNGAR 
(TSEK) 2020-08-31 2019-12-31 Förändring Kommentar 

Anläggningstillgångar     

Immateriella 
anläggningstillgångar 6 962 9 566 -2 604 

Minskade inköp och färre överföringar 
från eller till annat slag av tillgång 
resulterar i minskning av immateriella 
anläggningstillgångar  

Byggnader och mark 1 458 940 1 329 488 129 452 Förändring till följd av aktivering från 
pågående arbete     

Maskiner och 
inventarier 81 552 85 925 -4 374 

Årets siffra är rimlig. Förändring beror 
främst på färre inköp och föregående 
års omklassificering.   

Finansiella 
anläggningstillgångar 36 904 36 904 0 Avser likt tidigare år innehav i dotter- 

och intresseföretag 

Summa 
anläggningstillgångar 1 584 357 1 461 883 122 474 

Ökning till följd av årets aktivering i 
mark, byggnader och tekniska 
anläggningar från pågående arbete.  

Omsättningstillgångar     

Exploateringsfastigheter, 
varulager 22 416 22 416 0 Inga större exploateringsprojekt har 

avyttrats 

Kortfristiga fordringar 172 468 208 546 -36 177 
Minskad omslutningen till följd av 
lägre intäkter samt generella timing 
effekter. 

Kassa och bank 59 789 130 581 -70 792 Negativt kassaflöde har minskat 
kassan till följd av årets investeringar. 

Summa 
omsättningstillgångar 254 674 361 642 -106 968  

SUMMA 
TILLGÅNGAR 1 839 031 1 823 525 15 506  

EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 
(TSEK) 

2020-08-31 2019-12-31 Förändring Kommentar 

Eget kapital 1 052 434 1 008 813 43 621 Ökningen till följd av det positiva 
resultatet inom T2 

varav årets resultat 43 621 52 966 -9 344  

Avsättningar  213 768 194 059 19 709 
Avser framför allt avsättning för 
pensioner och tillhörande löneskatt 
som ökat till följd av årets intjäning. 

Långfristiga skulder 210 323 195 738 14 585 Ökningen drivs av årets periodiserade 
intäkter från nyanslutningar inom VA. 

Kortfristiga skulder 362 505 424 914 -62 409 
Förändringen beror bl.a. på minskade 
leverantörsskulder och 
semesterlöneskulder vilket förklaras av 
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lägre investeringsvolymer och 
timingeffekt från semesteruttag jämfört 
mot årsbokslutet.  

Summa skulder  572 829 620 652 -47 823  

SUMMA EGET 
KAPITAL OCH 
SKULDER 

1 839 031 1 823 515 -15 516  

 

3.5 Förvaltningsberättelse 
Kommunen ska enligt Lag om kommunal redovisning (13 kap) i sin delårsrapport 
avge en förenklad förvaltningsberättelse. Av denna ska framgå händelser av 
väsentlig betydelse, kommunens förväntade utveckling, helårsprognos i 
förhållande till budget samt bedömning och prognos gällande 
balanskravsresultatet. 

Delårsrapporten innehåller en strukturerad redogörelse för bedömd 
måluppfyllelse gällande kommunfullmäktiges övergripande mål med tillhörande 
nämndmål. Varje mål har i likhet med tidigare år bedömts på en tregradig skala. 
Redogörelsen styrks i huvudsak genom en narrativ beskrivning av vidtagna 
åtgärder och aktiviteter. Många indikatorer mäts på helårsbasis och konkreta 
mätetal finns därför inte tillgängliga i delårsrapporten. Revisorerna gör en slutlig 
bedömning av uppföljningen av måluppfyllelsen i samband med granskningen av 
årsbokslutet. 

Av delårsrapporter framgår tydligt hur periodens resultat och helårsprognosen 
förhåller sig till den budget som fastställs för respektive nämnd och 
finansförvaltningen. Inga närmare förklaringar ges till nämndernas utfall och 
prognos utan denna information återfinns i respektive nämnds interna 
delårsrapport. 

För kommunens resultat och ekonomiska ställning framhålls den 
samhällsekonomiska utvecklingen med tonvikt på effekterna av Covid-19 som ett 
viktigt förhållande. Nämndernas största budgetavvikelser kopplas till ökade 
kostnader eller minskade intäkter till följd av Covid-19. Det framgår dock att 
helårsresultatet fortfarande kan påverkas till det bättre med anledning av ej 
beslutade statsbidrag inom området.  

Balanskravsresultatet har utretts och i delårsrapporten framgår prognos för 
helåret (se 4.2). 

4 Kommentarer rörande måluppfyllelse 

4.1 Lagstadgade krav 
Följande gäller för samtliga kommuner: 

 att kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

 att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  
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 att kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.  

Kommunallagen ställer krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god 
ekonomisk hushållning säkerställs och på behovet av att få en ökad långsiktighet 
i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, ”balanskravet”, är lagstadgat. Avstämning av 
balanskravet ska göras i delårsrapporten och i årsredovisningen.  

4.2 Avstämning av balanskravet 
Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning av balanskravet, vilket 
innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid 
avstämning av det lagstadgade balanskravet ska nedskrivningar beaktas enligt 
försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Inom Upplands-
Bro har man valt att göra en ytterligare justering avseende avsättning till och 
ianspråktagande av social investeringsfond. Denna justering är inte förenlig med 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 10 kap 10§ och de 
poster som balanskravet ska justeras för.    

Balanskravet uppfylls per 31 augusti 2020 då man redovisar ett överskott om 
43,6 mnkr och ett prognostiserat resultat om 0 kr efter nyttjande av 
resultatutjämningsreserv om 11 mnkr. Således inga uppenbara indikationer på att 
balanskravet inte skulle uppnås under år 2020. 

4.3 Finansiella mål 
Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Kommunen ska även ange mål och riktlinjer för 
verksamheten. Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är årsplanen och 
de finansiella målen som kommunfullmäktige har beslutat om. Upplands-Bro har 
flertalet övergripande mål för God ekonomisk hushållning och balanskrav: 

 Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2% av 
verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till 
kommunens resultatutjämningsreserv. 

 Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen 
tidigare har avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av 
minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30% av tidigare 
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

 Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 

 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 

 Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, 
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, 
minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under 
anläggningarnas livslängd.  

 Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom de 
ekonomiska ramarna. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas 
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inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med 
stor kostnadsmedvetenhet.  

Enligt delårsrapporten uppnår kommunen fem av sju mål, målet avseende att 
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2% av verksamhetens 
nettokostnader uppnås delvis till följd av att man prognostiserar ett noll resultat 
och nyttja resultatutjämningsreserven. 

Gällande målet ” Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska 
uppnås inom ekonomiska ramar” beskrivs vilka nämnder som bidrar till att målet 
inte uppfylls, vilket är en följd av att framför allt Äldre- och omsorgsnämnden 
redovisar ett underskott om -33,5 mnkr, Socialnämnden -15,6 mnkr och 
ekonomiskt bistånd om -12,7 mnkr. Därutöver redovisar Gymnasie- och 
arbetslivs-, tekniska- och bygg och miljönämnden mindre underskott. 

5 Bokslutsprocessen 
Kommunen upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.  

Delårsrapporten är upprättad efter samma redovisningsprinciper som 
årsbokslutet 2019. Delårsrapporten uppfyller gällande lagkrav, 
rekommendationer och anvisningar.  

Redovisningsansvariga för respektive nämnd sammankallas regelbundet för att 
gå igenom aktuella frågor samt för genomgång inför delårs- och årsbokslut. 
Denna dialog bedöms vara en viktig del för att säkerställa ett likformigt arbetssätt.  

Anvisningarna inför delårsbokslutet är tydliga och strukturerade. Vår uppfattning 
är att dessa följs av nämnderna och förvaltningarna, en ekonomisk analys 
lämnas av samtliga nämnder och bolag. Upplands-Bro har enligt vår bedömning 
en ändamålsenlig bokslutsprocess för upprättande av ett delårsbokslut. Leverans 
av material har skett enligt upprättad tidplan.  

5.1 Förändrade redovisningsprinciper 
Inom delårsbokslutet har Upplands-Bro RKR R2 avseende intäkter vilket har fått 
till följd att tidigare erhållna bidrag som periodiserats (skuldförts) har intäkts-
redovisats i enlighet med den nya rekommendationen som trädde i kraft från och 
med 1 januari 2020. 

Inom delårsrapporten redogör kommunen för effekten av denna nya 
redovisningsprincipen under ett separat stycke inom redovisningsprinciperna i 
form av en beskrivande text samt kompletterande tabell över korrigerade poster.  

Detta i enlighet med Lagen om kommunal bokföring som anger att 
jämförelsetalen ska räknas om vilket skett och hanteringen bedöms korrekt. 

Effekten av den ändrade redovisningsprincipen har medfört att anläggnings-
tillgångarna ökat om 99,4 MSEK, långfristiga skulder har minskat om -12,3 MSEK 
resultatet för 2019 har minskat om -1,3 MSEK och en ökning av det egna 
kapitalet om 112,9 MSEK jämfört mot redovisade belopp inom årsredovisningen 
för 2019.  

Vi har översiktligt granskat justeringarna av de ändrade redovisningsprinciperna 
mot sammanställningar baserat på information från anläggningsregistret. Vi 
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kommer inför årsbokslutet genomföra en fördjupad granskning kopplat till 
justeringarna för att säkerställa att dessa redovisats korrekt. 

 

Kungsängen den 30 oktober 
 
 
 
 
Mia Keränen Larsson    Jeff Erici 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
Nina Högberg 
Certifierad kommunrevisor 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 141 Tertialrapport 2 - 2020 med 
delårsbokslut 

 Dnr KS 20/0639 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
april 2020. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 
Conny Timan (S) deltar ej i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.  

Johan Silversjö (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat för perioden på 50,1 mnkr exklusive 
sociala investeringsfonden. Nämnderna uppvisar totalt ett underskott jämfört 
med budget på 7,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och försäljning av 
exploateringsmark. I avvikelsen ingår extra kostnader som kommunen haft i 
samband med covid-19, och som kommunen även ansökt om extra statsbidrag 
för. Totalt uppgår kostnaden för perioden till och med augusti till ca 22 mnkr. 

Helårsprognos för kommunen är en negativ avvikelse mot budget på 17,3 miljoner 
kronor. Kommunen har haft stora extra kostnader förknippat med covid-19 och har 
gjort en första ansökan för extra statsbidrag kopplat till detta och kommer att göra 
ytterligare en ansökan i november. Totalt handlar det om cirka 27,4 miljoner 
kronor. Skulle kommunen beviljas samtliga medel skulle avvikelsen mot budget 
istället vara positiv om cirka 10,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02 

 Tertialrapport 2 2020 Upplands-Bro kommun  
 Tertialrapport 2 2020 Kommunstyrelsen  
 Tertialrapport 2 2020 Bygg- och miljönämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 40 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Socialnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Utbildningsnämnden  
 Tertialrapport 2 2020 Äldre- och omsorgsnämnden  
 Miljöbokslut Tertial 2 2020 
 Personalbokslut Tertial 2 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 
april 2020. 
 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Ulla Wiesner 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2020-10-13 KS 20/0699  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Revidering av avfallstaxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

Sammanfattning 

Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och 
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling 
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.  
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   
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Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny 
avfallstaxa 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 
2020 

 Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

 Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, KF § 198 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober  

Ärendet 

Avgifter för avfallshantering i avfallstaxa beslutades den 18 december 2013 
(KF §155) efter upphandling av nya entreprenader (2012) och beslut om 
införande av utsortering av matavfall. Sedan dess reviderades avfallstaxan två 
gången med mindre ändringar främst i struktur och text samt med några tillägg 
av extratjänster.  

Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Avfallsindex tas fram av SCB och Avfall Sverige för att mäta 
kostnadsförändringar för avfallshantering. Utöver indexhöjningen så har en 
förbränningsskatt på restavfall införts 2020. Förbränningsskatten infördes 2020 
och är för närvarande 75 kr/ton, skatten kommer att höjas årligen åtminstone 
fram till 2022 och kommer då att ligga på en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny 
avfallstaxa har tagits fram i första hand för att anpassa priserna till dagens 
gällande marknadspriser, men även för att inkludera de nya tjänsterna som 
fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar i fyrfackskärl från en- och tvåbostadshus. Denna nya tjänst kommer 
att införas i samarbete med Sigtuna, Knivsta och Håbo kommuner under sista 
kvartalet 2020. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för 
kommunen genomfördes under år 2019.  

Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av 
hushållsavfall samt drift av Kretsloppscentraler. Den nya taxan föreslås 
bibehålla samma konstruktion med grundavgifter som ska täcka fasta kostnader 
och abonnemangsavgifter som ska täcka rörliga kostnader. 

Taxan fortsätter till viss del att vara miljöstyrande för att stimulera till bättre 
sortering av hushållsavfall. Det ska leda till minskning av restavfall som ålagts 
med lagstadgad förbränningsskatt, och samtidigt främja en ökning av insamlat 
förpackningsavfall som ska säljas för att få viss ersättning för sortering. 

Den föreslagna taxan följer så långt det är möjligt det koncept som regeringen 
lagstiftat om, även om producenternas kostnadsansvar har skjutits framåt i 
tiden. Det innebär bland annat att avgiften föreslås vara samma för hushåll som 
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använder båda fyrfackskärlen och för de hushåll som i undantagsfall väljer att 
bara använda det ena kärlet med mat- och restavfall - Kärl 1. 

Utgångspunkten vid framtagande av förslag till ny avfallstaxa baseras på att 
räkna med ett visst underskott från taxan initialt, som sedan kan komma att 
försvinna när producenterna tar ansvar för kostnaderna för fastighetsnära 
insamling i enlighet med förordningarna om producentansvar för 
förpackningar. 

Att sätta en taxa som initialt väntas gå med underskott är godtagbart om den 
beräknas kompenseras med senare ersättningar. Det är en bra metod för att 
undvika att behöva göra större höjning av avgifter nu, dock med möjlighet att 
göra flera mindre taxejusteringar senare i väntan på ersättning från 
producenter.  

I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   

De viktiga förändringarna i föreslagen avfallstaxa 

Grundavgifter 

Grundavgifter kommer inte att höjas och lämnas oförändrade för alla 
kundkategorier.  

En ny reducerad grundavgift (400 kr/år) införs för fastighetsägare som har 
uppehåll i avfallshämtning när bostaden inte nyttjas mer än ett halvår. Den 
grundavgiften ska täcka administrativa kostnader för registerhållning och 
bevakning av tidsperiod för beviljat uppehåll. 

Abonnemangsavgifter 

Småhus  

Dagens så kallade standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 
liters kärl för matavfall, 26 tömningar per år) kostar 1 020 kr per år.  
Denna avgift föreslås gälla för det nya standardabonnemanget som istället 
innebär två fyrfackskärl med 8 avfallsfraktioner.  

Hushållen som komposterar sitt matavfall kan fortsätta med det och ha 
tömningar av båda kärlen var fjärde vecka. Deras kommande avgift kommer då 
att höjas med 33 % – 680 kr per år mot 510 kr i gällande taxa. Avgiften blir 
högre än ett halvt standardabonnemang då det finns kostnader för Kärl 2 som 
har samma antal tömningar som i standardabonnemang.  
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Fritidshus 

Abonnemangsavgifter för ett nytt system med två fyrfackskärl för 8 
avfallsfraktioner föreslås vara samma som i gällande taxa för hushåll med 
standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 liters kärl för 
matavfall, 13 tömningar per år) – 510 kr. Samma princip som beskrivs ovan 
gäller för de som komposterar matavfall.  

Kostnadsanalys för nytt insamlingssystem 

Avgifter för det nya systemet med två fyrfackskärl ligger i taxan under 
självkostnadspris både för Kärl 1 och Kärl 2. Det kommande underskottet 
beräknas att täckas med nuvarande överskott i budgeten samt med en del 
överskott från andra abonnemang och tjänster som efter upphandlingar har fått 
lägre entreprenörspris än tidigare. Avgifter för sådana abonnemang föreslås 
lämnas oförändrade i ny taxa. Det gäller bland annat abonnemangsavgifter för 
flerbostadshus med insamling av mat- och restavfall i kärl, avgifter för 
gångavstånd, hämtning av latrin samt en del av tilläggstjänsterna. 
Nya och bättre avtal kring kretsloppscentralernas verksamhet beräknas också 
skapa besparingar jämfört med idag. 

Flerbostadshus 

Abonnemangsavgifter för hushåll som har insamling av hushållsavfall i 
storbehållare måste höjas i den nya avfallstaxan. 

Avgifter för container (6–8 kubik) höjs med 5–7 % beroende på antal 
tömningar per år.  

Avgifter för krantömmande behållare behöver höjas med ca 30% för att 
komma i jämförlig nivå med kärlhämtning. Höjningen beror på det faktum att 
tidigare taxa varit starkt styrande mot maskinell hantering av avfall och 
avgifter för krantömmande behållare var därför lägre än självkostnader vilka 
subventionerades av andra kundkategorier. De tidigare låga priserna var ett sätt 
att stödja föreningar i deras behov att investera i installation av krantömmande 
behållare. Jämförelse mellan kostnader per lägenhet med insamling i kärl och i 
storbehållare hamnar då på en relativt jämn nivå självklart beroende på antalet 
hushåll som representeras i respektive avfallslösning och den intervall som 
avfallet hämtas med.  

Vid bättre utsortering av matavfall och förpackningar kan föreningar sänka sina 
kostnader med glesare tömningar. Behandlingsavgift för restavfall lämnas dock 
oförändrad. Att styra mot maskinell hantering är klokt när insamlingsuppdraget 
bara rör en eller två fraktioner (restavfall och matavfall), men den stundande 
lagstiftningen skapa nya förutsättningar vilket innebär att alla fastighetsägare 
ska ges möjlighet att lämna åtta fraktioner fastighetsnära. Den enklaste, 
billigaste och bästa lösningen för detta är insamling i kärl, i exempelvis 
miljöhus eller kärlskåp om man inte har tillgång till soprum i byggnaden.  
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Avgifter för hämtning av slam- och fettavfall ändras marginellt främst för att 
styra mot schemalagda hämtningar. 

Tabellen visar diverse avfallsfraktioner vars hämtningar upphandlades för att 
erbjuda tjänster för de som inte kan/vill lämna sitt grovavfall på 
kretsloppscentralerna själva. 

Avfallsfraktion Förändring Orsak 

Grovavfall:  Ökade hämtningskostnader i den nya 
entreprenaden. Behandlingsavgift ingår i 
grundavgift för hushåll. Abonnemang i kärl 54 % 

Abonnemang i container 34 % 

Trädgårdsavfall 9 % Ökade hämtningskostnader per kärl.  
Elavfall:   

 
Ökade hämtningskostnader.  Vitvaror från småhus 32 % 

Vitvaror från 
flerbostadshus 

165 % 

 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny 
avfallstaxa 2020. 

Barnperspektiv 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom 
att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 
2. Gällande avfallstaxa antagen 2019-10-09 
3. Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober  

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i avfallsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun. 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 § 
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i 
samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  
 
Tekniska nämnden tolkar taxan. 
Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet 
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Flerbostadshus  
Bostadshus med minst tre lägenheter.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av 
avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det 
finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och 
tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall 
som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, skolor, 
vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till 
verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full 
boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927). 
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1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun. 
Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är 
skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.  

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av 
utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt 
kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid. 

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i 
de fall hämtning inte kunnat utföras. 

Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens 
avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna 
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. 
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om 
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 
fastighetsinnehavaren. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till 
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om 
ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade 
ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms 
av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av 
hushållsavfall samt tilläggstjänster. 

1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av 
kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt 
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kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information, 
kundtjänst och fakturering.  

Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska 
betala grundavgift för varje uthyrd bostad.   

1.7.2 Rörlig avgift  

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell 
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.  

1.7.3 Tilläggstjänster 

I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala 
renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för 
tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt 
självkostnadsprincipen.  

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och 
gemensamhetslösning 

Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare 
(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per 
bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för 
abonnemanget.  

Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens 
avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 
2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.  

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en 
reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift. 

1.10 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av 
avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och 
3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens 
indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser 
avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut 
om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus                 1 615 

En- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning 1 335 

Fritidshus    780 

Fritidshus med gemensamhetslösning    645 

Grundavgift vid uppehåll    400 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3 
meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas 
dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.30. Fastighetsinnehavare som ingår i 
gemensamhetslösning betalar abonnemangsavgift enligt p.3.2. 

2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland) 

Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(Kärl 1 + Kärl 2) 

Avgift 

Standardabonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 26 + 13 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 131 + 13 680 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 13 + 7 510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 71 + 7 340 

Alternativa abonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 26 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 131 680 
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Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 
liter (året runt) 

26 2 040 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 13 510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 71 340 

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l 
(fritidshus2) 

13 1 020 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 26 1 400 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 131    700 

1 Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens 
avfallsföreskrifter. 

2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41. 
 

Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i standardabonnemang ska 
erlägga samma taxa som de med standardabonnemang. 

 

 

 

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna) 

För hämtning av hushållsavfall på öarna används en särskild båttransport då öarna 
saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker vanligen varannan 
vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt överenskommelse.  

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift. 
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna 

Tjänst Antal tömningar per 

år 

Avgift 

Fritidshus (säck 160 l), kr per år 14 1 750 

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck 9     125 

Extra båttur för hämtning, kr per tur  16 750 
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2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Extra kärl  

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver 
abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

Avgift  

Extra fyrfackskärl: Kärl 1 26 1 020 

Extra fyrfackskärl: Kärl 21 13    470 

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall 26 1 020 

1 Kärl 2 töms mer sällan och innehållet genererar intäkter när materialet säljs vidare, därav den lägre 
avgiften för detta kärl. 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck 
eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken. 
Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i 
samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller 

tömning  

Tjänst Avgift  

Extra säck, max 125 liter    45 

Extra tömning av kärl (ej Kärl 2) 1 470 

1 Materialen som ska lämnas i Kärl 2 kan vid behov även lämnas på återvinningsstationer eller 
kretsloppscentraler. 

 

2.3.3 Dragväg  

Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära 
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet 
med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.  

Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6. 
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 

tömningsfrekvens 

Avstånd 

3 - 10 meter 

Avstånd 

10 - 30 meter 

Avstånd 

längre än 30 

meter 1 

En- och tvåbostadshus    

26 gånger per år, varannan vecka 260 520 780 

13 gånger per år, var fjärde vecka 130 260 390 

Fritidshus    

13 gånger per år, varannan vecka, 
under vecka 16–41 

130 260 390 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 
under vecka 16–41 

  70 140 210 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 
41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

2.3.4 Trädgårdsavfall 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad 
till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.  

Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år 

Tjänst Antal 

hämtningar  

Avgift 

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl  13 820 

Kärlet får delas med granne vid behov, dock står en av fastighetsinnehavarna för abonnemanget hos 
kommunen. 
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 8 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 103 

Verksamhet    694 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl 
eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller 
markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.  

3.2.1 Insamling i kärl 

Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets 
uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2. 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i 
abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma 
tillfälle som restavfall. 

b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för 
sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För 
ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11. 

Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

190 liter 1 020 2 040 4 080 Erbjuds inte 

240 liter 1 320 2 640 5 280 Erbjuds inte 

370 liter 1 980 3 960 7 920 11 880 

660 liter 3 540 7 080 14 160 21 240 

 

Tabell 10 Avgift för blandat mat- och restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

190 liter 2 040 4 080 8 160 Erbjuds inte 
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240 liter 2 640 5 280 10 560 Erbjuds inte 

370 liter 3 960 7 920 15 840 23 760 

660 liter 7 080 14 160 28 320 42 480 

 

Tabell 11 Avgifter för sorterat matavfall från verksamheter, utöver första 
kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

140 liter 750 1 500 3 000 4 500 

 

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för 
sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i 
krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 3. 

Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i 
storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot 
avgift enligt Tabell 2. 

b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl 
enligt bestämmelserna i p. 3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras 
avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i storbehållare tillkommer enligt 
tabell 13.   

Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år. 
Behandlingsavgift tillkommer. 

Typ av behållare 

och volym 

13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Container 6–8 m3 17 330 22 900 34 500 67 300 134 600 

Krantömmande 
behållare upp till 3 m3 

7 000 9 200 14 000 28 000 56 000 

Krantömmande 
behållare upp till 5 m3 

7 550 9 900 15 100 30 200 45 300 

Komprimator   54 800 109 600  

1 För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med 
byte av insatssäck, se Tabell 4. 

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)   982 
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Sorterat restavfall från verksamheter 1 500 

Blandat mat- och restavfall 1 964 

 

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år 

 13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 

 

52 ggr/år 

 

104 ggr/år 

 

Byte av insatssäck 
(inklusive säcken) 425 550 850 1700 3 400 

 

3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare 

Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer 
behandlingsavgifter enligt Tabell 3 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell 
14. 

Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning 

Tjänst Avgift 

Fyrfackskärl 370 liter   470 

Kärl 190–370 liter    470 

Kärl 660 liter    490 

Container 6–8 m3  2 125 

Krantömmande behållare    800 

Lastväxlarcontainer/komprimator 2 325 

Om beställd extra tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras ändå avgift för tömningen som 
så kallad bomkörningsavgift. 

 

3.3.2 Dragväg  

I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg. 
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.  
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning  

Avstånd 

Tömningsintervall 

10,1 - 20 meter  

Kärl 140–660 liter 

20,1 - 30 meter 

Kärl 140–660 liter 

längre än 30 meter1 

Kärl 140–660 liter 

26 gånger per år    390    650    910 

52 gånger per år    780 1 300 1 820 

104 gånger per år 1 560 2 600 3 640 

156 gånger per år 2 340 3 900 5 460 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 
41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 
 

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang 

För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och 
sluttömning samt hyra av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare 
behövs sker det enligt p 3.3.1.  

Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle 

Tjänst Avgift 

Vid beställning av kärl    920 

Vid beställning av container 2 780 

4  Avgifter för hämtning av olika avfallsslag 

4.1 Grovavfall 

4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  

I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och 
hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift. 
Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.  

Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år 

Behållare 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl 660 liter  2 950  5 900 11 800 23 600 

Container 6 – 8 m3 17 000 34 000 68 000  
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4.1.2 Beställda hämtningar 

Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår 
utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt 
behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.  

Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens 
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.  

Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 25 kg per kolli vilket ska kunna 
hanteras av en person med hjälp av säckkärra. 

Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall  

Behållare Avgift, kr/hämtning 

 

Hyra, 

kr/dygn 

Hyra, 

kr/månad 

Lösmängd, upp till 3 kolli 
(max 25 kg/kolli), kr/st 

   530 - - 

Tillkommande kolli utöver 3 st 
(max 25 kg/kolli), kr/st 

   400 - - 

Kärl, 660 liter    920 - - 

Container 6 – 8 m3 3 100 130 330 

Container 10–30 m3 3 300 130 800 

 

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Grovavfall 1 720 

Trädgårdsavfall    660 

 

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och 
kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material. 
Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande 
och behandling av avfallet. 

Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens 
avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.  

I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 1 och hantering av 
containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift. 
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme 

Tjänst Avgift 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar  1 200 

 

4.2 Elavfall och farligt avfall 

Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och 
mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan 
lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från 
fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot 
avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex 
arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med 
hjälp av en säckkärra.   

Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet 

Beställda hämtningar Avgift  

Elavfall, kr per m3  630 

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med 
mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning 

 150 

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och 
tvåbostadshus, kr per styck  

315  

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr 
per styck 

630  

 

4.3 Latrin 

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i 
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras 
ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift. 

Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41. 
Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan. 
Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas. 
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl  

Tjänst Avgift 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl 290 

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl 590 

Utställning av nytt latrinkärl 200 

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt 
63 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer. 

Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 4 m3 670 1 010 1 680 3 500 

per m3 över 4 m3 125   125   125   125 

 

4.5 Fett från fettavskiljare 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.  

Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 1 m3 940 1 400 2 340 4 700 

per m3 över 1 m3 125 125 125   125 

 

Tabell 26 Avgifter för övriga tjänster vid tömning av slam- och fettavfall 

Övriga tjänster, tilläggsavgift Avgift 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter   150 

Slamsugningsfordon, kr per timme 1 330 

Hjälparbetare, kr per timme   550 



173 Revidering av avfallstaxa - KS 20/0699-1 Revidering av avfallstaxa : Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun

   
 

17 (17) 

Bomkörning, kr per tillfälle   670 

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme 1 950 

Om tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras så kallad bomkörningsavgift. 

Särskilda avgifter 

4.6 Byte av kärl 

Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 
betalas avgift enligt tabell nedan. 

Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl 1 ggr/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl 470 

 

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler 

Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med 
producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall 
och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC. 

Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid 
kretsloppscentraler 

 

Besök vid kretsloppscentral Avgift 

Verksamheter, kr per besök  350 

Engångsbesök, kr per besök 350 

 
Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort som används för 
inpassering. Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter 
godkännande av besökare.  
 
Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang kan betala med betalkort direkt 
på plats. 
 
Taxan för engångsbesök tillämpas för eventuella besökare till kretsloppscentralerna som 
inte är boende i kommunen.  
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6 
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 
 
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning 
och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på 
vägen mot det hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 
Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och 
transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer. 
 
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 
hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 
 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 
betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 
 
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 
inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 
 
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 
kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 
avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 
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hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av 
kommunfullmäktige.  

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period 
som uppehållet avser. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller 
abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare 
betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt 
abonnemang.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en 
handläggningsavgift för tillsyn.  

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet 
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 
bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd. 

1.8 Om taxan saknar tillämpning 
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av kommunfullmäktige. 

2 Avgifter 
Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.  

2.1 Grundavgift 
Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, 
planering, utveckling, information, uppföljning och handledning av entreprenader. I 
grundavgiften för hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.  
 
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 
 

Grundavgift Kronor per år 
Villahushåll, permanentboende 1 615 

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering 1 335 

Villahushåll, fritidsboende    780 
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Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering    645 

Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet 1 103 

Verksamheter     694 

2.2 Abonnemangsavgift  
Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport 
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för 
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare, 
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har 
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall. 
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall 
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  
Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen 
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare. 
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl 

Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året 
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober. 
Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.  
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.   
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för 
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten. 
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i 
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.  
Antalet matavfallskärl beställs efter behov. 
 

Behållare Antal tömningar, 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

140 l kärl    6*   175  Tillämpas ej 

 13    375      750* 

 26   750  1 500  

 52                1 500  3 000  

190 l kärl    6*   235 Tillämpas ej 

 13   510   1 020* 

 26                1 020  2 040  

 52                 2 040  4 080  
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240 l kärl    6*  330 Tillämpas ej 

 13   660   1 320* 

 26                1 320  2 640  

 52  2 640  5 280  

             104  5 280               10 560  

370 l kärl 13  1 090  Tillämpas ej 

 26 1 980  3 960  

 52  3 960  7 920  

             104 7 920               15 840  

660 l kärl 26 3 540  7 080  

 52 7 080               14 160  

 104              14 160               28 320  

 156              21 240               42 480  
   *- gäller endast fritidsboende 
 

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande 
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande 
behållare 

I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och 
behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje 
vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  
I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader 
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i 
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka. 
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.   
Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov.  
En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

Container 3 m3 26 18 770  37 540  

 52 37 540  75 080  

Container 6 m3 26 32 175  64 350  

 52 64 350             128 700  

Container 8 m3 26            42 900  85 800  

 52            85 800             171 600  

Krantömmande 13 4 875  Tillämpas ej 

behållare 3 m3 17 6 375  12 750  
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 26 9 750  19 500  

 52             19 500  39 000  

Krantömmande  13  5 281  Tillämpas ej 

behållare 5 m3 17  6 905  13 810  

 26             10 565  21 130  

 52 21 130  42 250  

Komprimator 26 41 600  83 200  

14 m3 52 83 200              166 400  
 

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna 
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar  

För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med 
båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker 
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt 
överenskommelse. 
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt 
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.    
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 
 

Behållare  Hämtningsavgift, 
kronor per år och 
fastighet 

Hämtningsavgift, 
kronor per säck (för 
klubbholmar) 

Extrahämtning, kronor 
per tillfälle 

Säck 160 
liter 

1 750 125 16 750 

2.3 Avgifter för tilläggstjänster 

2.3.1 Gångvägstillägg  

Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats 
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell 
tömning såsom kärl och säck.  
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över 
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.  

Gångavstånd från fordonets angöringsplats  Avgift kronor per hämtning 
3,1–10,0 meter 10 

10,1–20,0 meter 15 

20,1–30,0 meter 25 

över 30 meter, per 10 meter 10 
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2.3.2 Extrahämtningar  

Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt 
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.  

Behållare Avgift, kronor per 
enhet  

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur 44 

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur 470 

Extrahämtning i krantömmande behållare 750 

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug                2 125 

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i 
sommarsäsongen (5 hämtningar) 

625 

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar) 45 

 

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner 
3.1 Grovavfall.  

3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 
Kärl 660 liter 26 4 000  

52 8 000  

Container 6 m3 26 27 625  

52 55 250  

Container 8 m3 26 35 750  

52 71 500  

3.1.2 Beställda hämtningar  

Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och 
hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i 
avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle. 

Behållare  Beställd hämtning, kronor Hyra, kronor per månad 
Lösmängd, m3 250   

Kärl 660 liter 225  

Container 6 m3 1 625  290  

Container 8 m3 2 000  325  

Container 10 m3 2 500  375  



173 Revidering av avfallstaxa - KS 20/0699-1 Revidering av avfallstaxa : Gällande Avfallstaxa i Upplands-Bro kommun

9 
 

3.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

 

Tjänst Avgift, kronor per timme 
Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar 
utanför kommungränsen 

1 200 

3.2 Elavfall 
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 
som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen. 
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställda hämtningar Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

          238 kr/st                238 kr/st 

3.3 Trädgårdsavfall 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till 
trädgårdsarbete under perioden från maj till november.  
 

Behållare Antal hämtningar per 
säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall, 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 

3.4 Latrin 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 
april till mitten av oktober.  

 Avgift, kronor per kärl 
Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288  

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594  

Utställning av ett nytt latrinkärl 288  

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250  

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp 
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 
kundtjänst.  
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer. 
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Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 
(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 
(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 
(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875          1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125          1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter Avgift, kronor 

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

        – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme          1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 

3.6 Fett från fettavskiljare 
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift per m3 tillkommer.   

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag (inom 5 
arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 1 820 

> 2 m3 2 250 2 695 
 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 
Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme 1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

§ 97 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 
 Dnr TN 20/0408 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för 

Upplands-Bro kommun med en mindre redaktionell ändring. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021 

2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och 
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem 
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska 
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund 
har den 1 september 2020 

3. att abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl 
som ingår i standardabonnemang ska erlägga samma taxa som de med 
standardabonnemang 

4. att föreslå kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya 
gemensamhetslösningar. 

 

Sammanfattning 

Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och 
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling 
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.  
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   
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 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12 

 Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

 Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, Kf § 198 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för 

Upplands-Bro kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021 

2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och 
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem 
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska 
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund 
har den 1 september 2020 

3. att föreslå kommunfullmäktige att ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya 
gemensamhetslösningar. 

4. att omedelbart justera ärendet 

 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-3 av kontorets förslag till beslut 
med tillägg att beslutspunkt 4 utgår.  

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med en 
mindre redaktionell ändring samt följande tillägg: 

”Abonnenter där kommunen konstaterar att de ej får plats med kärl som ingår i 
standardabonnemang ska erlägga samma taxa som de med 
standardabonnemang” 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar om 
nämnden kan besluta i enlighet med detta, och finner bifall. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) 
välkomnar att vi vid förra mötet fick gehör för återremiss vilket medförde en 
omarbetning av taxan så att den nu på ett bättre sätt bl.a.  

 värnar abonnenternas valfrihet  
 är logiskt uppbyggd  
 premierar ett resurssnålt beteende  
 uppmuntrar gemensamma lösningar 
 erbjuder tilläggstjänster med taxa som bygger på 

självkostnadsprincipen  
 är tydlig med att det är abonnenten som väljer form och intervall för 

hämtningen.  
Vi välkomnar också att vi fått gehör för vårt förslag att Tekniska nämnden får i 
uppdrag av fullmäktige att fastställa övergångs- bestämmelser för såväl gamla 
som nya gemensamma lösningar. 
 

Beslutet skickas till: 

 Akt 
 Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 127 Revidering av avfallstaxa 
 Dnr KS 20/0699 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

Sammanfattning 

Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och 
tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 
framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 
organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling 
av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01.  
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 
med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 
det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 
full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om framtagande av ny 
avfallstaxa 2020. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 
2020 

 Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

 Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, KF § 198 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. att fastställa föreslagen avfallstaxa för Upplands-Bro kommun. Denna 
träder då i kraft den 1 januari 2021. 

2. att alla kunder med en- och tvåbostadshus, som påverkas av övergången 
till nytt insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden 
till dess ny taxa inträder ska fortsätta betala samma avgift för det 
abonnemang som respektive kund har den 1 september 2020. 

3. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på 
övergångsregler för såväl gamla som nya gemensamhetslösningar. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning: 

”Vi socialdemokrater välkomnar det steg i underlättande av cirkulärt beteende 
som det nya insamlingssystemet med bostadsnära insamling av förpackningar 
innebär för en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus. Vi anser också att det 
är viktigt att samma och likvärdiga förutsättningar också ska ges för boende i 
flerfamiljshus.” 

 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Ulla Wiesner 
Nämndsekreterare 
Samhällsbyggnadskontoret/TN 
   
SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2020-10-13 KS 20/0700  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Revidering av Mät- och karttaxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mät- och karttjänster. Nu 
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 
timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 
beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket innebär att det ska vara moms för mättjänsten 
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med 
bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån 
efterfrågan. Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och 
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så 
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken. 
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en själv-
finansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av 
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs 
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.  

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om Mät- och karttaxa 2021. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-10-13 KS 20/0700 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020 

 Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut  
 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020 

Barnperspektiv 

Mät- och karttjänster nyttjas främst vid byggnation och andra samhälls-
byggnadsprojekt. Kostnaderna för tjänsterna belastar visserligen projekten men 
utgör oftast en så liten del av den totala kostanden att taxan inte kan lastas för 
eventuella nyttjandekostnader för barn och unga. Snarare bidrar en uppdaterad 
taxa och utbud av tjänster att nya anläggningar och bostäder byggs enligt 
bygglov, detaljplan och fastighet vilket påverkar barn och ungas möjligheter 
till långsiktigt hållbara anläggningar och bostäder.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut 
2. Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020  
3. Gällande taxa, Plan-och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, 

antagen av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, sidan 1-14 
(inledande delar och administrativa regler) samt sidan 37-44 (relevanta 
tabeller) 

4. Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet, beslutad av 
Kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 45 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

I de fall avgifter i denna taxa är momspliktiga anges avgiften inklusive moms.  

Uppdrag enligt denna taxa utförs i tillämpliga delar i enlighet med föreskrifter och 
anvisningar i "Handbok till Mätningskungörelsen" (HMK). 

1.1. Principer 

Avgiftsskyldighet föreligger för åtgärder:  

a) enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

b) av annan art som Mät&GIS-verksamheten utför enligt beställning. 

Tekniska nämnden tolkar taxan. Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2. Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört uppdrag ska 
erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts vid beställningen. 

1.3. Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. Den avgift som ska erläggas är den som 
gäller vid beställningstillfället. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen, samt kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte 
betalas i tid. 

1.4. Avgifterna 

Uppdrag debiteras såsom sakersättning och/eller tidsersättning i enlighet med denna taxa. 
Med sakersättning avses fast ersättning för uppdraget som helhet eller summan av fasta à-
priser för olika delåtgärder. Med tidsersättning avses debitering per timme för i uppdraget 
medverkande personal och utrustning. 

Mät&GIS-verksamheten äger rätt att för särskilda uppdrag träffa avtal om annan 
debiteringsnorm. Avtalade priser ska grundas på uppskattad resursåtgång och denna taxa med 
den avvikelse som kan föranledas av uppdragets storlek och karaktär. 

1.4.1. Särskild ersättning 

Utförs arbete utom ordinarie arbetstid, används dyrbarare utrustning eller är materialåtgången 
större än vanligt eller är annars kostnaderna högre än normalt, till exempel om fältarbetet på 
beställarens begäran utförs under förhållanden som medför exceptionellt merarbete, kan 
beställaren debiteras med särskilda avgifter. 

1.4.2. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Enligt SKR beräknas avgifter för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information enligt 
grundprincipen; avgift = mPBB x F x N där;  

mPBB = milliprisbasbelopp (en tusendels prisbasbelopp)  

F = faktor (mätnings- eller kartfaktor), framtagen av SKR 

N = justeringsfaktor, för närvarande 1,0 
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Kartavgift beräknas efter markarea. 

1.4.3. Nyttjandesrättsavtal 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Nyttjanderättsavtal kan upprättas 
mellan kommunen och annan part. Det innebär att uttag och nyttjande av data kan ske enligt 
överenskommet avtal. Kontakta Mät&GIS-verksamheten vid intresse. 

1.5. Indexuppräkning av taxan 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Tekniska nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Indexuppräkning innebär att föregående års belopp multipliceras med (1+indexförändringen). 
Vid en flerårig uppräkning sker multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 

 

2. NYBYGGNADSKARTA 

Nybyggnadskartan utgör underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en 
bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som anger riktlinjer för när en nybyggnadskarta 
behövs.  

Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri 
krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta. Vid till exempel mindre tillbyggnad, uthus, 
transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad 
nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan räcka. Det är 
dock bygglovshandläggaren på bygglovsavdelningen som avgör vilket behov som finns i det 
enskilda ärendet. 

En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, 
planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och 
inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En 
arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.  

En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och 
planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av 
befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i 
formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3. 

Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel 
kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 
eller A3. 

Nybyggnadskartor är momsbefriade. 

Fastighetens yta Nybyggnadskarta, 
fullständig 

Nybyggnadskarta, 
förenklad 

Kartutdrag 

< 2000 kvm 10 710 kr 6 550 kr 740 kr 

2000-5000 kvm  14 280 kr 8 950 kr 
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>5000 kvm, för varje påbörjad 5000 kvm  4 170 kr 2 380 kr  

3. UTSTAKNING 

Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet 
med beslutat bygglov. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situations-
plan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning. 
Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning. 

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att 
den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en 
finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn 
markeras med pinnar eller på profiler.  

Fastpriset avser ett platsbesök. Vid finutstakning ska profiler finnas på plats innan 
platsbesöket. Vid komplicerade fall (till exempel mycket kuperad mark, avsaknad av fri sikt, 
ej förberedd mark, avsaknad av profiler mm) förbehåller sig Mät- och GIS-enheten sig rätten 
att debitera för merarbetet enligt timtaxa. I förekommande fall kontaktas beställaren innan.  

Priset är inklusive 25% moms. 

 Finutstakning Grovutstakning 

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter 10 410 kr 7 440 kr 

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter 5 950 kr  4 460 kr 

Tillägg per punkt utöver de fyra första 740 kr 740 kr 

 

Mät&GIS-enheten kan sätta ut andra detaljpunkter, mätningslinjer, arbetsfixar mm i samband 
med utstakningen mot timersättning. Minsta debiterbara tiden i dessa fall är en halvtimme. 

 
 

4. GRÄNSUTVISNING 

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer 
sprayas på marken med väl synlig färg.  

Priset är inklusive 25% moms. 

 Gränsutvisning 

Startavgift, inkl 1 timme mättid 3 700 kr 

Mättid på plats utöver första timmen, per timme* 1 490 kr 

* Normalfallet är 1 timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan tiden bli 
längre. Minsta debiterbara tiden för mättid på plats är 1 timme. 
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5. LÄGESKONTROLL 

Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det 
läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att 
grundläggningen utförts. Lägesinmätning görs och resultatet levereras som pdf. 

Priset är inklusive 25% moms. 

 Avgift 

Startavgift, inkl 8 st punkter 5 950 kr 

Tillägg per punkt utöver de åtta första 370 kr 

 

För samtidig lägeskontroll av flera närliggande byggnader/tillbyggnader inom samma 
fastighet kan överenskommelse om reducerat pris träffas. 

 

6. PRIMÄRKARTEUTDRAG 

Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och 
fastighetsbeteckning, byggnader och övrig topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser 
samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla 
inaktuella uppgifter. Ajourhållning av kartan varierar i olika områden. 

Utdraget levereras i formatet dwg. 

Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt 
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är 
begränsad i tid och till visst angivet ändamål. 

Priset är inklusive 25% moms. 

 dwg, 
per hektar 

Gränser och fastighetsbeteckningar, 20% 560 kr 

Byggnader och övriga topografiska objekt, 20% 560 kr 

Vägar och järnvägar, 30% 370 kr 

Höjdinformation, 30% 370 kr 

All information, 100% 1 855 kr 

Minsta debiterbara arealen är 1 hektar. 

Vid större arealer erbjuds rabatt enligt nedan: 

Hektar Rabatt 

1-10 ha  0 % 

11-20 ha 20 % 

21-30 ha 30 % 

31-40 ha 40 % 

> 40 ha enligt offert 

Särskilt nyttjanderättsavtal för permanent nyttjande eller återkommande uttag kan tecknas mot 
överenskommen avgift.  
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7. GRUNDKARTA OCH FASTIGHETSFÖRTECKNING 

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och 
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen 
utformas och genomförs. Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan (byggnader, vägkanter, 
diken, trappor mm) som kvalitetssäkras genom kontroll och eventuella inmätningar i fält. 
Kartan kompletteras med fastighetsgränser och andra fastighetsförhållanden samt höjdkurvor 
och annan information som specificeras vid beställningen.   

Primärkartan kan levereras redan i ett tidigt skede, innan kontroll har gjorts i fält, ett så kallat 
primärkarteutdrag. Det är viktigt att komma ihåg att ett sådant utdrag inte är en grundkarta 
och innehållet i kartan kan ha ändrats vid leveransen av grundkartan. Fördelen med att ändå ta 
ut ett primärkarteutdrag är att tidiga skisser av planen kan påbörjas redan innan grundkartan 
har levererats. Ett sådant primärkarteutdrag debiteras inte separata utan räknas som en del av 
grundkartan. 

Grundkarta debiteras dels för primärkarteutdraget, dels för nedlagd arbetstid för 
kvalitetssäkring och sammanställning av kartan och dess innehåll. En uppdatering av 
grundkartan debiteras för nedlagd arbetstid. 

Grundkarta Avgift 

Primärkarteutdrag inom planområde Enligt primärkarteutdrag 

Primärkarteutdrag utanför planområde Enligt 50% av primärkarteutdrag 

Tid Enligt generell tidsersättning  

Uppdatering av grundkarta Enligt generell tidsersättning 

 

Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten 
redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför beslut om antagande av 
detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella. Fastighetsförteckningen ska ange vilka 
fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. 
Av fastighetsförteckningen ska det framgå: 

• vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera 
fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda, 

• vilka som äger fastigheterna, 

• om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än 
bostadsrätt eller hyresrätt, 

• vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de 
fastigheter som deltar i anläggningarna. 

Fastighetsförteckning debiteras dels för startavgift, dels för nedlagd arbetstid. En uppdatering 
av fastighetsförteckningen debiteras för nedlagd arbetstid. 

Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning görs av kommunens planavdelning enligt 
gällande rutiner. 

Fastighetsförteckning Avgift 

Startavgift 5 000 kr 

Tid Enligt generell tidsersättning 

Uppdatering av fastighetsförteckning Enligt generell tidsersättning 
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8. LASERDATA 

Levereras som las- eller xyz-fil.  

Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt 
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är 
begränsad i tid och till visst angivet ändamål. 

Priset är inklusive 25% moms.  

Produkt 
Avgift,  

per hektar 

Laserdata 300 kr 

 

 

9. KOORDINATFÖRTECKNINGAR 

Priset är inklusive 25% moms. 

Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt Avgift 

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mindre än 30 min gratis 

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mer än 30 min timersättning 

 

 

10. GENERELL TIDSERSÄTTNING 

Minsta debiterbar tid är 1 timme, om inte annat angetts för särskild tjänst. 

Priset är inklusive 25% moms. 

Produkt Avgift 

Timersättning 1 490 
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Plan- 
ny-

byggnadskarta  eller andra 
tids- 

-

- och Inrikes 

 

- och bygglagen den 
 enligt denna lag. 

 uppgifterna ovan.  

Materialet -
Bro kommun.  
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 kap. 3b 
kommunallagen (1991:900)  

-
 

-

 

 hela den 
sektorn som regeras i kommunallagen
till

verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79- -
frivillig uppdragsverksamhet.  

 kap. 10 , PBL att en 
avgift inte 

 

all dessutom al -
principen som uttrycks i 8 kap. 3c  

svarar mot kost
kommunen eller landstinget till  

KAPITEL
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-
het -

 

 

-
samh Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 

er externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 

rsonalkostnader, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 

kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nade  85). 

Plan- och bygglagen -
-

tryckt hur de totala kostnader -
diga. 

 
 kap. 2 

kommunallagen. 

r lika, om 
 

-
att lika 

edlemmar som 
befinner sig i mot

principen medger heller ingen 

1993/94: -66). 
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I med 
retroaktiva kom lla undantagsfall. 
D  kap. 3  

-

 

I 12 att g knas 
ska anges i en taxa som be  -

nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

- och bygglagen 
 

1. -
besked, slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. tredje stycket, och  
8. andra tids-  

ta ut en plana
-

byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 
och den fastighet som bygglovet 

avser ha  

-
-

och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

ba plan- och bygg-
lage  
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 kap. 2  -
attefinan-

sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Det  12 kap. 10 - -
grunderna hur avgifterna ska 

. 
 

12 kap. 10 - och bygglagen beslutar kommun-
plan- och 

bygglagen. 

en att besluta om taxan till 
-

-
slagna taxan 
lagen (1962:381) 

t inte ska 
 

 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har -
klagande ska ha kommit in till 

-
tavla. 

 vinna laga kraft 

protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

KAPITEL
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-
a om 

 

-
dernas delega-

tionsordni  

-
ut  

 

  

 Hur stor avgift som debiteras. 

 N  

 a finns i 
22-28 lagen). 

  

-

yggnads-
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-

-
 

-
 

Varje beslut om debitering ska 
. -

skilda fall klagas enligt 13 kap. 3 - och bygglagen -
styrelsen. handlingarna till byggnads-
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 verksamhet. Avgifterna tas ut 
- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 

-

 

t lagen (1962:381), om all-
mPBB

i syfte att anpassa a
N detta underlag  siffran 0,8 (om kommunen har 

 
50 -

, och kan 

Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med 
lvkostnadsprincipen, se ovan.  

KAPITEL
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HF  
KOM  
KF Kartfaktor 
mPBB en tusendels prisbasbelopp  
MF  
N Justeringsfaktor  
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor  
UF Utstakningsfaktor  
 

 

Faktor x mPBB x N. 

 
. 

Planavgift + OPA. 

 . 

Kartavgift . 

Nybyggnad U -
 . 

Tillbyggnad 
 volym. 

Ombyggnad ndring av e yggnaden eller en 
 b . 

 E
 n turhis  

vensk 
Standard SS 02 10 

 

.m. skall 
-  

 

. 

en timme. 
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Vid ning .   

 

 

sked  

 

 
tid innan betalningen ska ske. 

preskription sker efter tio  
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nybyggnads-
karta m.m.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Nybyggnadskarta  NKF eller tid-
 

Enkel nybyggnadskarta 

befintliga byggnader, plan-
information och 
anslutningspunkter 

  

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 

150 110 

sammanbyggda enbostadshus, 

ningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

150 110 

2 000-4 999 m2 250 150 

5 000-9 999 m2 350 200 

10 000-15 000 m2 450 250 

 000 m2 
mning/nedlagd 
tid 

 

 

Tid  Tid  

Granskning av nybyggnadskarta 10  10  

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

40  40  

nybyggnadskarta 
Tid  Tid  

Tid  Tid  
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 Tid  Tid  
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-
-

+ OPA
 

fixen redo-
 

 med 
  

  

mndens personal, tas avgift 
 underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 

 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad  nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15-49 m2 

 

80 

1-199 m2 180 

200-499 m2  210 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 290 

2 000-2 999 m2 340  

m2 390  

 10  

m2. Avgiften ska 

 

 

arbetsfixar 
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Komplementbyggnad  Nybyggnad garage/uthus till en- 

 
Utstakningsfaktor 

UF 

15-199 m2 70 

 5 

 

Tillbyggnad  nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

 5 

 

 Utstakningsfaktor 
UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

 
(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 50  
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(Moms 25 % tillkommer) 
Avgift = mPBB x MF x N 

 

flera olika hustyper 
byggnadsarean (BYA + OPA  

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)  

Byggnader m2 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m2 75 

200-499 m2 90 

500-999 m2  110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2  170 

 2 

 

Komplementbyggnad  nybyggnad 
garage/uthus till en- 
(4 punkter) 

 

m2 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m2 40 

 1 

 

Tillbyggnader  nybyggnad(4 punkter)  

m2 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m2  40 

200-1 000 m2 80 

 1 

 000 m2 
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Kommentar 

blandning av skattemedel och avgifter. 

 
vid uttagande av avgift normal  

 av det kommu-
nala kartmaterialet. 

 materia-

 

 

 

 
 

Informationsandel 
i % 

KF 

 30 9 

topografiska objekt 30 9 

 20 6 

 20 6 

All information 100 30 

 

 KF 

 2 

Stadskarta 1,5 

3d stadsmodell, digital  KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 



174 Revidering av Mät- och karttaxa - KS 20/0700-1 Revidering av Mät- och karttaxa : Taxa 2011_UBK_MätKart

 

Upplands-Bro kommun version 2011-05-04

43  

 6,25 

 5 

Digitalt ortofoto KF 

  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

 

 KF 

2)  

0-150 8 

150 < 4 

 

Vid utskrift tillkommer kostnad  

-  

 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

 2,5 

fotopapper A3) 4 

  

-  

entuell -
ning och materialkostnad. 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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 (Moms 25 % tillkommer) 

 

 

Objekt MF 

 

(minimum 3 punkter per  

10 

 

 (Moms 25 % tillkommer) 

 

 

Area dm2 

 

Text och linjer 8 

(ytor, raster) 
16 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (28)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-03-21 

 

 

§ 45 Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 
 Dnr KS 18/0076 

Beslut 

1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt plan- 
och bygglivstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.  

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och 
taxor tydligt framgår på kommunens hemsida. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt plan- 
och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018. 

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och 
taxor tydligt framgår på kommunens hemsida.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa 
2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och 
mät. Verksamheten timdebiterar både interna och externa mätuppdrag enligt 
tabell 2 i taxan, till exempel uppdrag åt Lantmäteriet, byggföretag, 
markentreprenörer, kommunens Tekniska avdelning och Bygglov med flera.   

Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster 
som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades 
inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings mall för beräkning av handläggningskostnad för 
kommunala taxor. Den består av verksamhetsområdets genomsnittliga 
lönekostnader, verksamhetsspecifika gemensamma kostnader, s.k. overhead-
kostnader. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att den nya timavgiften ska gälla 
från och med den 2 april 2018. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 
• Tekniska nämndens protokoll den 26 februari 2018 
• Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av 

Kommunfullmäktige 16 juni 2011 
• Sveriges Kommuner och Landstings mall för beräkning av 

handläggningskostnad för kommunala taxor 2015 

Yrkanden 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (28)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-03-21 

 

 

Beslutet skickas till: 

• Kart- och mätverksamheten 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

§ 98 Mät- och karttaxa 2021 
 Dnr TN 20/0156 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att 
gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och 
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mat- och karttjänster. Nu 
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 
timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 
beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket säger att det ska vara moms för mättjänsten 
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med bygglovs-
avdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån efterfrågan.  
Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och 
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så 
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken. 

I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en själv-
finansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av 
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs 
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2020 

 Tekniska nämndens beslut den 28 september 2020. §75 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att 
gälla från och med 1 januari 2021. 

2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och 
karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

4. att omedelbart justera ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-3 av kontorets förslag till beslut 
med tillägg att beslutspunkt 4 utgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan beslut i enlighet med kontorets förslag till 
beslut med tillägg att beslutspunkt 4 utgår och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 128 Revidering av Mät- och karttaxa 
 Dnr KS 20/0700 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mät- och karttjänster. Nu 
gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 
timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 
beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket innebär att det ska vara moms för mättjänsten 
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med 
bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån 
efterfrågan. Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och 
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så 
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken. 
I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en själv-
finansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av 
förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs 
systematiskt kvalitetshöjande arbeten.  

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om Mät- och karttaxa 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020 

 Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut  
 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

1. att anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från och med 1 januari 
2021. 

2. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp och enligt 
PKV-index. 

3. att besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 
enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 
entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 
och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
konsumentprisindex, KPI.   

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 
förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 
Entreprenadindex, serie 311. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 
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Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är 
markerade med gult. Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-
anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget 
WSP och taxeberäkningsmodellen EKSIM har använts.  

Brukningsavgifterna för kommunalt VA har varit oförändrade sedan 2013 trots 
ökade kostnader för köp av spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade 
drift- och kapitaltjänstkostnader då flera stora investeringsprojekt har tagits i 
drift. Kommunens höga investeringstakt i form av förnyelse av befintlig VA-
anläggning, exploateringar och VA-utbyggnad till omvandlingsområden leder 
till ökade kostnader för drift- och kapitaltjänster. För att kompensera för de 
ökade kostnaderna föreslås en justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.   
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Kapitalkostnadernas utveckling över tid
De senaste årens, och de kommande årens stora investeringar i VA-
anläggningen genererar stora ökningar av kapitaltjänstkostnaderna och det är
dessa kostnader som huvudsakligen driver taxehöjningarna. Kostnaderna för
investeringarna illustreras i figur 1, med en ökning från 10 MSEK år 2019 till
25 MSEK år 2024. Effekten av aktivering av UBS-ledningen får fullt
genomslag år 2021 och innebär ensam ökade kapitaltjänstkostnader på ca 4
MSEK årligen. VA-investeringarna finansieras ti ll nära 100% av lån från
kommunen, därav ökar värdet av anläggningen jämnt i takt med låneskulden.
Figur 2 visar hur låneskulden och anläggningstillgångarna utvecklas över tid.
Förutbetalda intäkter är värdet av fakturerade anläggningsavgifter som
periodiseras och ännu inte bokförts som intäkter. De ökade
kapitaltjänstkostnaderna påverkar också fördelningen mellan olika
kostnadsslag, se figur 3 och 4.

Figur 1. Röd linje visar kapitalkostnader över tid om 100% av planerade investeringar genomförs.
Mo di fi erade kapi tal kostnader, blå l inje, vi sar effekten av en ” försi kti ghetsfaktor” där 75% av
planerade investeringar genomförs.



175 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-1 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa

Datum Vår beteckning 4 (13)
2020-10-13 KS 20/0701

Figur 2. Utveckling av låneskuld, anläggningstillgångar och förutbetalda intäkter över tid.

Figur 3 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2020
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Figur 4 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2024

Brukningsavgifter
Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt Konsumentprisindex
(KPI) för augusti månad. För 2021 innebär det en höjning med 0,8 % vilket
leder till att den totala höjningen därmed blir 5,8 % (tabell 1).

Tabell 1 Visar hur brukningsavgiften förändras med en höjning på 5,8 % för år 2021. För 2022, 2023
och 2024 redovisas en höjning på 5 % och utan indexjustering eftersom storleken på
indexjusteringen är okänd.

§13 Brukningsavgifter Priser (kr) inklusive moms (25 %)
Nuvarande 2021 2022 2023 2024

a) en fast avgift per år 1 100 1 164 1222 1283 1347
b) en avgift per m3 levererat vatten 22,20 23,49 24,66 25,90 27,19
c) en avgift per år och lägenhet för

bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

500 529 555 583 612

d) en avgift per år, per 1-2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering

500 529 555 583 612

e) en avgift per m2 tomtyta och år för
övriga fastigheter. Max 50 000 m2

tomtyta

0,65 0,69 0,72 0,76 0,80
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För att kunna jämföra prisnivåer i olika VA-taxor använder Svenskt Vatten 
begreppen typhus A respektive typhus B. 

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. 
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 
m3/år.  

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 
15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 

Nuvarande prisnivå och nivå för 2021 för typhus A och typhus B presenteras i 
tabell 2.   
Tabell 2 Kostnad för brukningsavgifter för typhus A och typhus B för gällande och 2021 

 Typhus 
A 

Typhus 
B totalt 

Typhus B      
per lägenhet 

Nuvarande 5 430 53 520 3 568 

2021 5 745 56 624 3 775 

 

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller 
kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten 
och spillvatten. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Konsumentprisindex (KPI). 

 

Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket: 
Våra brukningsavgifter är idag låga jämfört med övriga riket och 
genomsnittliga i länet. 

För Typhus A är vi rankade på plats 31 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i 
Stockholms län. 

För Typhus B är vi rankade på plats 58 av 290 i Sverige och plats 13 av 25 i 
Stockholms län. 

Brukningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna 
redovisas i figur 4 och 5. 
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Figur 5 Brukningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 6 Brukningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Figur 7 Brukningsavgifter för typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Figur 8 Brukningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %
(indextal 113,9 juni 2018 till juni 2019) (tabell 3). Indextal från 2018 används
som bas för att kunna använda 2019 års indexvärde vid uppräkning. Detta
eftersom indexvärdena för 2020 har påverkats kraftigt av coronapandemin,
bland annat uppskjutna avtalsrörelser, vilket innebär att indextalet för
Entreprenadindex för juni 2020 inte anses få normalutfall.
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Tabell 3 Visar hur anläggningsavgiften förändras med en indexhöjning på 3 % för år 2021 

§5 Anläggningsavgifter Priser (kr) inklusive 
moms (25 %) 

 Avgift utgår per fastighet med: Nuvarande 2021 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

50 000 51 500 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

39 500 40 685 

c)  en avgift per m2 tomtyta 65,00 66,95 

d) en avgift per lägenhet 39 250 40 428 

e) en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

14 000 14 420 

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller avgift 
per m2 tomtyta. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Entreprenadindex. 

 

Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket: 
Våra anläggningsavgifter är idag höga jämfört med övriga riket men relativt 
låga i länet. 

För Typhus A är vi rankade på plats 222 av 290 i Sverige och plats 9 av 25 i 
Stockholms län. 

För Typhus B är vi rankade på plats 254 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i 
Stockholms län. 

Storstadsregionerna har generellt klart högre anläggningstaxor än 
riksgenomsnittet. Detta är föranlett av den stora utbyggnaden av nya VA-nät 
som krävs till nya bostads- och verksamhetsområden. Dessa investeringar 
finansieras i högre grad av anläggningsavgifterna och därav drivs de upp i 
snabbt växande kommuner. 

Anläggningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna 
redovisas i figur 6 och 7. 
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Figur 9 Anläggningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 10 Anläggningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Figur 11 Anläggningsavgifter för Typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Figur 12 Anläggningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Resultat
Med föreslagna justeringar av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten inte
att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden, det vill säga det ackumulerade
resultatet, är dock negativ fram till och med år 2023 för att därefter bli svagt
positiv 2024-2025, åter svagt negativ 2026 och framåt under
beräkningsperioden. Resultatfonden uppvisar ändå en balans över tid med
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acceptabla avvikelser, vilket uppfyller VA-lagstiftningens krav på uttag av
avgifter.

Figur 8 nedan visar resultatfondens utveckling över tid fram till 2033.

Den blå streckade linjen visar den beräknade resultatfonden efter föreslagna
höjningar av VA-taxan. För indexjusteringen 1/1-2021 är indextalen för KPI
och Entreprenadindex kända och har lagts in exakt i modellen.

Framtida indextal är okända och varierar från år till år, så i beräkningarna har
antagits en genomsnittlig utveckling av indextalen över tid, vilket också
innebär en osäkerhet i beräkningarna. Om indextalen avviker stort ifrån det
normala de kommande åren kan mindre justeringar av taxan utöver index
komma att behövas.

I beräkningen ligger också en mindre justering av brukningsavgifterna år 2028
med 3,5% höjning utöver indexjusteringen.

Figur 8 Resultatfond fram til l år 2033 efter förändring av avgifter (blå linje) jämfört med oförändrade

avgifter (röd linje).

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan.
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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. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01) 
2. Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 9. 
3. Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den xxx, Kf § X

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 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 allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 A v g i f t s t y p e r

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 F a s t i g h e t s t y p e r

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt bevil jat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader

Butiker Utställningslokaler Sporthallar

Hotell Restauranger Lagerlokaler

Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.



175 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-1 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : UBK VA-taxa 2021

Sida 3 av 16

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 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 lägenhet.

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens
BTA beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:

Full avgift för uppvärmd BTA
67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten 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 platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
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 angivnaändamål:

ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen omallmänna
vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 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 s t i g h e t

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

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 41 200 kr om 51 500 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 32 548 kr om 40 685 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 53,56 kr om 66,95 kr

d) en avgift per lägenhet om 32 342 kr om 40 428 kr

e)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats. om 11 536 kr om 14 420 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt5.1
a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion til l byggnadernas bruttoarea(BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannengodkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtytasom
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara föruterlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelsepå
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommandelägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1e).

§ 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 fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

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 41 200 kr om 51 500 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 32 548 kr om 40 685 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 93,73 kr om 117,16 kr

d)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats. om 11 536 kr om 14 420 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt6.1
a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskartaeller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten påfastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet bevil jades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
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 g d f a s t i g h e t

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

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%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e) 100% 6.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna 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%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften 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 Föreligger inte avgiftsskyldighet 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%

Lägenhetsavgift 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 avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid til lämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övrigaservisledningar.
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§ 9 A n l ä g g n i n g s a v g i f t al l m ä n p l a t s m a r k

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning om 45,32 kr om 56,65 kr

§ 1 0 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 fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 1 1 B e t a l n in g a v a v g i f t

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle haskett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag dåden
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiftenbetalas.

§ 1 2 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 fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannenbedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmännadel.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder ochskick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

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

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS MED MOMS

a) en fast avgift per år om 931 kr om 1 164 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten om 18,79 kr om 23,49 kr

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

om 423 kr om 529 kr

d) En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering. om 423 kr om 529 kr

e) En avgift per m2 tomtyta och år förövriga

fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta. om 0,55 kr om 0,69 kr
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.

Följande avgifter 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 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning intesker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgiftmed
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste helakrontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).

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

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

om 0,84 kr om 1,06 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 p p

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.

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

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

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

Avgifterna 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 huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen 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 fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16)
debiteras ett ti llägg om 75 % av ovan angivna belopp.

17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning 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
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17.3 Nyttjande av vattenkiosk

Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift 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

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 fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19 B e t a l n i n g s v i l l k o r

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 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 d e r

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 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 2021–01–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande ti llämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och mi lj ödoms tol en jämli kt 53 § l agen om
allmänna vattentjänster.

§ 2 2 I n d e x j u s t e r i n g
22.1 Avgifter enligt 5 – 6, 9 §§ (anläggningsavgifter) är baserade på Entreprenadindex serie 311
(indextal 113,9, juni 2018). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen 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 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning.

22.2 Avgifter enligt 13-16 §§ (brukningsavgifter) är baserade på Konsumentprisindex, KPI,
(indextal 334,39, augusti 2019) (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs ti ll
närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten, kubikmeterpriset
(m3) för vatten och spillvatten samt avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten.
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den 20 mars 2019, Kf § 9 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun 

§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den 
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Lagerlokaler 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 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 lägenhet. 

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i §3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens BTA 
beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt: 
• Full avgift för uppvärmd BTA 
• 67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten 
• För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten 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 platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 
ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
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 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 31 600 kr om 39 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 52,00 kr om 65,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 31 400 kr om 39 250 kr 

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

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 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 tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
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 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 31 600 kr om 39 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 91,00 kr om 113,75 kr 

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

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
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% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna 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% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 Reducerad avgift 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet 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% 

Lägenhetsavgift 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 avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 
b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 
Avgift utgår med: 

 

 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

 
om 44,00 kr 

 
om 55,00 kr 

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA-avgift 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11 Betalning av avgift 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 Särskilda ersättningar 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 
Brukningsavgifter (§§ 13–20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
  UTAN MOMS MED MOMS 

a) en fast avgift per år om 880 kr om 1 100 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 17,76 kr om 22,20 kr 

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

om 400 kr om 500 kr 

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

  

 om 400kr om 500kr 

e) En avgift per m2 tomtyta och år för övriga 
fastigheter. Max 50 000 m2   tomtyta. 

  

 om 0,52kr om 0,65kr 
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
Följande avgifter 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 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark – 
och miljödomstolen. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av 17.1. 
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 
b). 

§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. Avgift utgår med: 
 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kr om 1,00 kr 

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 

§ 16 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

  V S Df Dg 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 Särskilda avgifter 

17.1  Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen 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 fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16) 
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp. 
 
17.2  Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för 
sprinklerförsörjning 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, grundavgift 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 

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 
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§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19 Betalningsvillkor 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 15. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
Taxans införande 
§ 21 Taxans införande och tvist 

Denna taxa träder i kraft 2019–04–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt 
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 



175 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa - KS 20/0701-1 Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa : Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 0-19-0--20 - Förslag till ändringar av VA-taxa

 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-10-19 

 

 

§ 99 Förslag till ändringar av VA-taxa 
 Dnr TN 20/0397 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs 
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % 
för 2021, totalt 5,8 % 

2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs 
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller 
från 2021-01-01 

4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs 
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01 

5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan 
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.   

6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan 
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar 
sig mot förslaget till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  
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Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 
Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är 
markerade med gult. Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs 
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % 
för 2021, totalt 5,8 % 

2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs 
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller 
från 2021-01-01 

4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs 
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01 

5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan 
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.   

6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att 
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan 
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311. 

7. att omedelbart justera ärendet 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till punkterna 1-6 av kontorets förslag till beslut 
med tillägg att punkt 7 utgår. 

Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras 
med en genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 
beräkningsparametrarna.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 

Catharina Andersson (S) yrkar på avslag av ärendet. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt Catharina Anderssons (S) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller kontorets förslag. 

Reservationstext 

Socialdemokraterna Catharina Andersson (S) och Maikki Lemne (S) reserverar 
sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet måste kompletteras med en 
genomgripande utvärdering och översyn av de i taxan ingående 
beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa. 
 

Protokollsanteckning 

Marcus Sköld (M), Andreas Åström (M), Karl-Erik Lindholm (KD) samt Sören 
Fridman (L) lade följande protokollsanteckning: 

 ”2013 gjordes ett extensivt arbete av taxekonstruktionen, som fungerar väl, 
och Alliansen ser därför inte något behov av att se över beräkningsmodellen i 
taxan.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 129 Revidering av vatten- och 
avloppsanläggningstaxa 

 Dnr KS 20/0701 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 

och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att analysera om nuvarande 
beräkningsmodell uppfyller behovet för en bra uppbyggnad av taxan 
eller om denna behöver uppdateras. 

Reservationer  

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 
Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter. 

Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2020 att kalla till ett extra 
nämndsammanträde den 19 oktober för att besluta om ändringar av VA-taxan. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2020. 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % plus indexjustering 

enligt konsumentprisindex som blir 0,8 % för 2021, totalt 5,8 % 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

2. att anläggningsavgifter i VA-taxan höjs med indexjustering enligt 

entreprenadindex som blir 3 % för 2021 

3. att ny taxa med justerade avgifter gäller från 2021-01-01 

4. att brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 

och 2024-01-01 

5. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

konsumentprisindex, KPI. 

6. att Tekniska nämnden får i uppdrag att hädanefter besluta om 

förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i 

Entreprenadindex, serie 311. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras för att ärendet ska kompletteras med en genomgripande 
utvärdering och översyn av de i taxan ingående beräkningsparametrarna.   

Fredrik Kjos (M) och Marcus Sköld (M) yrkar för alliansens räkning på 
följande tilläggsyrkande:  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att analysera om nuvarande 
beräkningsmodell uppfyller behovet för en bra uppbyggnad av taxan eller om 
denna behöver uppdateras. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag.  

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande. 

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas avslagsyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, varav ett är återremiss. 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordförande 
ställer därefter liggande förslag med alliansens tilläggsyrkande mot 
Socialdemokraternas avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt liggande förslag med alliansens tilläggsyrkande. Votering begärs och 
genomförs, där ”Ja” står för liggande förslag med alliansens tillägg och ”Nej” 
står för avslag. Under voteringen lämnas 10 Ja-röster och 6 Nej-röster. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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Ordförande finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag med alliansens tillägg.  

Omröstningsresultat 

Namn JA NEJ 

Martin Normark (L) vice ordförande X  

Camilla Janson (S) andre vice ordförande  X 

Jan Stefanson (KD) X  

Lisa Edwards (C) X  

Anders Åkerlind (M) X  

Börje Wredén (L) X  

Jan-Erik Björk (KD) X  

Marcus Sköld (M) X  

Catharina Andersson (S)  X 

Annika Falk (S)  X 

Conny Timan (S)  X 

Erik Karlsson (V)  X 

Sara Ridderstedt (MP)  X 

Claus Engström (SD) X  

Johan Silversjö (SD) X  

Fredrik Kjos (M) Ordförande X  

Reservationsmotivering  

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering:  

”Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget eftersom vi anser att ärendet 
måste kompletteras med en genomgripande utvärdering och översyn av de i 
taxan ingående beräkningsparametrarna så att vi kan få en mer rättvis taxa.” 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 
Kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-10-01 KS 20/0663  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Upplands-Bro kommuns deltagande i ett 
samordningsförbund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av 
Samordningsförbundet. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg 
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk 
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt 
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen. 
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet.  

Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av 
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma 
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna 
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i 
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige. 

Gymnasie- och Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att 
ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att 
utreda en fortsatt utvidgning av Samordningsförbundet. 

Kommunledningskontoret bedömer att när de praktiska förutsättningarna är 
utredda behöver budget hanteras, vilket sker i samband med ansökan om 
medlemskap. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-10-01 KS 20/0663 

 
 

 

 

Ärendet 

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (genom 
myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Gymnasie- och 
Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av 
Samordningsförbundet. 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. 

Förbunden liknar kommunalförbund till formen, men regleras av egen 
lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter från de tre parterna – 
kommuner, regioner och staten. Det ska också finnas en förbundsordning. 

Beslutsprocess inför anslutning till samordningsförbundet 

En förutsättning för ansökan är att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden i uppdrag att för Upplands-Bro kommun ansöka om 
medlemskap i samordningsförbundet. Därefter tas ärendet upp i förbundets 
styrelse för godkännande av inkommen ansökan. 

Den nya förbundsordningen (förbundets stadgar) ska därefter godkännas av 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
samt kommunstyrelserna i Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun. När 
samtliga parter har skrivet under den nya förbundsordningen är Upplands-Bro 
kommun medlem i förbundet. Det tar tid att gå igenom nödvändiga instanser, 
beslut plus revideringar av delegationsordningar behöver upp i nämnd under 
hösten, vilket innebär att ett medlemskap tidigast kan komma att gälla från och 
med 2021. 

Organisation 

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av 4 ledamöter och 4 
ersättare från respektive medlemsmyndighet. Det finns också en 
beredningsgrupp som utgör ett stöd för tjänstemännen inför beslut kring 
förbundets insatser. En annan uppgift är att identifiera nya samverkansbehov, 
som sedan kan leda till nya insatser. Beredningsgruppen består av högre 
tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet. 

Samordningsförbundet Sundbybergs Stad följer lag Finsam (2003:1210) och 
har organiserat sig enligt följande: 

Förbundet har 4 medlemsparter och för varje part finns en ägare: 

 Arbetsförmedlingen 
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 Försäkringskassan 

 Region Stockholm 

 Sundbybergs stad 

Parterna har utsett en styrelse och styrelsen är högsta beslutande organ: 

 Ordförande 

 Vice ordförande 

 Ledamöter (2 st) 

 Ersättare i styrelsen (4 st) 

Förbundschef och kansli: 

 Förbundschef 

 Ekonomistöd 

Beredningsgrupp 

Revisorsbiträde 

Revisorer 

Kansliet har arbetat sedan första juli 2018 och består idag av förbundschef, 
som på styrelsens uppdrag arbetar med bl.a. strategiska frågor, samordning, 
ekonomi, administration och information, samt som en processtödjare. Kansliet 
har även ett uppföljningsansvar. Kansliet har sitt säte i Allaktivitetshuset på 
Sturegatan 10 i Sundbyberg. 

Verksamhet 

Kartläggning och analys av målgruppen unga 

Förbundet arbetar med att kartlägga gemensamma utvecklingsområden och 
samordningsbehov. Arbetsintegrerade sociala företag, supported employment 
och anpassade arbetsplatser hos företag är exempel på riktat stöd för 
målgruppen. 

Utveckla strukturer mellan myndigheter 

Förbundet anordnar regelbundet gemensamma forum för att utveckla och 
underhålla nätverksstrukturer samt främja samarbete mellan myndigheter. 

Operativa insatser direkt till medborgaren 

Förbundets rådgivande handläggarteam arbetar över myndighetsgränserna för 
att ge invånare och tjänstemän råd och vägar till möjliga insatser hos respektive 
medlemsorganisation. Teamet arbetar för att skapa och underhålla en 
samordnad och effektiv process. 
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Fördelar 

 Underlättar samordning för att söka medel (statsbidrag och EU-bidrag) 
från t.ex. Europeiska socialfonden (ESF) och Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

 Fyrpartssamverkan, samtliga fyra parter träffas samtidigt. 

 Bättre stöd till kommuninvånare i målgruppen arbetssökande. 

Risker 

 Risk att tappa den lokala förankringen med ett kansli som ligger utanför 
kommunen. 

 Risk att de olika ingående parterna har olika infallsvinklar/prioriteringar 
och att det blir svårt att komma överens om färdriktning. 

 Kommunen behöver ha en kontaktperson gentemot förbundet, men 
troligtvis behöva ha kvar befintliga kontaktpersoner mot de ingående 
parterna. Kan med fördel vara en och samma person/personer. 

 Risk för kostnader för planerade åtgärder. 
Ekonomi  

Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska staten 
bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, regionen med 
en fjärdedel samt den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. I 
dagsläget har förbundet en total budget på cirka 2 mnkr för ungefär 53 000 
invånare. Sundbyberg stads andel i budgeten är 500 tkr. Om Upplands-Bro 
kommun skulle bli aktuell för ett medlemskap kommer invånarantalet stiga till 
ungefär 83 000 invånare sammanlagt och, med samma andel i budgeten, en 
bedömning om att den totala budgeten ökas till cirka 4 mnkr.  

En uppskattning av kostnadsfördelning i ett framtida förbund med 
kommunerna Sundbyberg och Upplands-Bro skulle se ut enligt nedan: 
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Budgetprocessen  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets 
verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre 
åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott 
kan överföras till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål 
för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för 
nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten. 

Barnperspektiv 

Föräldrars etablering i arbete utgör en stark skyddsfaktor för barns hälsa. Att 
växa upp i en familj med ett långvarigt utanförskap i förhållande till 
arbetsmarknaden och möjlighet till egenförsörjning medför risker senare i livet. 
sina liv främjar barns utveckling. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 

 

 

Sara Lauri 

Ekonomichef 

Kanslichef  

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 
24 september 2020 



176 Upplands-Bro kommuns deltagande i ett samordningsförbund - KS 20/0663-2 Upplands-Bro kommuns deltagande i ett samordningsförbund : Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 9-24-0--20 - Utredning av Upplands-Bro kommuns deltagande i ett samordni....

 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (16)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-24 

 

 

§ 30 Utredning av Upplands-Bro kommuns 
deltagande i ett samordningsförbund 

 Dnr GAN 20/0075 

Beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra 
Kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet 
Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av 
Samordningsförbundet. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg 
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk 
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt 
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen. 
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet. 
 
Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av 
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma 
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna 
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i 
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2020. 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra 
Kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet 
Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning av 
Samordningsförbundet. 
 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 25 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 133 Upplands-Bro kommuns deltagande i 
ett samordningsförbund 

 Dnr KS 20/0663 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning 
av Samordningsförbundet. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbyberg 
kommun. Förbundet bildades 12 oktober 2018. Sundbyberg delar geografisk 
region med Upplands-Bro kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt 
gemensam infrastruktur med pendeltågslinje för persontransporter i regionen. 
Detta gör Sundbyberg till en naturlig samverkanspart inom ramen för 
samordningsförbundet.  

Förbundets mål är att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som, av 
olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom: gemensamma 
kartläggningar/analyser, utveckling av samarbetsstrukturer mellan parterna 
samt insatser direkt mot invånaren. 241 av landets 290 kommuner ingår idag i 
någon av de 80 samordningsförbund som finns i Sverige. 

Gymnasie- och Arbetslivsnämnden beslutade den 24 september att föreslå 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att ge kontoret i uppdrag att 
ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att 
utreda en fortsatt utvidgning av Samordningsförbundet. 

Kommunledningskontoret bedömer att när de praktiska förutsättningarna är 
utredda behöver budget hanteras, vilket sker i samband med ansökan om 
medlemskap. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 

den 24 september 2020 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 26 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att utreda en fortsatt utvidgning 
av Samordningsförbundet. 

 

Beslutet skickas till: 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 
Kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-10-01 KS 20/0665  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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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Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  
Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 
organisationsförändring. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

 Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde  

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME  

Ärendet 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Uppdraget syftar till att 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-10-01 KS 20/0665 

 
 

 

enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioritera insatser som leder till egen försörjning.  
Deltagande i verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt 
bistånd, Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Målet med samarbetet är att den enskilde ska nå egen försörjning genom 
insatser från AME. För att åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och 
handläggning föreslår Centrum Vuxenutbildning och Arbetsmarknads att AME 
organisatoriskt övergår till att ligga inom Socialnämndens ansvarsområde. 
Rapporten beskriver argument för en förflyttning där flera områden berörs. De 
fördelar som lyfts fram berör sekretessfrågor, helhetssyn och gemensam 
arbetsmetod, effektivitet och målstyrning samt kvalitet och rättssäkerhet.  

Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 
organisationsförändring. 

Rapporten beskriver hur genomlysningen har genomförts och hur planering för 
övergång ska se ut. Rapporten redogör slutligen för de kommande utmaningar 
som har uppmärksammats och som berör nationella och övergripande frågor 
såsom landets arbetsmarknadspolitik samt pågående och förväntade effekter av 
Coronavirusets spridning. 

Budgetjusteringar med anledning av den organisatoriska förändringen kommer 
att hanteras i samband med ”Övergripande mål och budget för 2021”. 

Barnperspektiv 

Det förslag till beslut som ges Gymnasie- och arbetslivsnämnden har som mål 
att öka självförsörjning hos biståndstagare. Barn och ungas livssituation är 
starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. Egen försörjning med ökad 
självständighet hos vårdnadshavare och andra vuxna runt barnet utgör goda 
förebilder för barn. 
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Bilagor 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten (fortsatt benämnd som AME) var fram till den 1 april 
år 2016 organiserad under Socialnämnden (SN). Den 1 april år 2016 flyttades 
enheten över till Kommunstyrelsen. Syftet med organisationsförändringen var 
att få en bättre samordning med näringslivet och vuxenutbildningen med mål 
om att få ut fler klienter i arbete. 

Sedan den 1 januari år 2019, då en ny nämnd inrättades, är AME organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). Nämnden ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare 
(SFI), särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 
människor kommer i arbete eller utbildning och vidare i egen försörjning.  

AME arbetar med medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. 
Uppdraget syftar till att enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå 
egen försörjning. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den 
enskildes behov samt prioritera insatser som leder till egen försörjning. Fokus 
ska vara på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället 
för passivt bidragsmottagande.  

 

1.2 Syfte 
Denna rapport ska beskriva och analysera samarbetet som sker mellan SN och 
GAN och presentera en ändamålsenlig och effektiv organisation. 

 

1.3 Mål med kommunens verksamhet 
Målet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att klienter/deltagare, med 
arbetslöshet som huvudsakligt skäl för uppbärande av försörjningsstöd, ska gå 
från bidragsberoende till självförsörjning. Vägen till självförsörjning kan se 
olika ut. Några kan efter prövning av arbetsförmåga och utredning av hälsa 
konstateras sakna realistiska möjligheter till lönearbete. Då kan andra 
möjligheter till försörjning bli aktuella och socialförsäkringssystemet erbjuda 
mer hållbara och lämpliga ersättningar än försörjningsstöd från kommunen.  

Andra når sitt mål genom att, efter anordnad praktik, gå ut i ordinärt 
lönearbete, och vissa kan med stöd gå direkt till den öppna arbetsmarknaden. 

Det organisationsförslag som rapporten resulterar i ska möta mål om att 
utnyttja kompetens och resurser på ett ändamålsenligt sätt samt säkerställa 
följsamhet mot lagstiftning. 
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2 Styrande lagstiftning 
 

2.1 Kommunallagen 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde med Arbetsförmedlingen 
som den myndighet som omsätter de statliga målen och uppdraget i praktiken. 
Dock har kommunerna starka motiv för att spela en aktiv roll i 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslöshet är kostsam för kommunerna då den 
leder till uteblivna skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. I 
kommunallagen definieras vad kommunen får åta sig frivilligt. Två andra lagar 
styr kommunernas möjligheter och skyldigheter att påverka den lokala 
utvecklingen. I Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) tydliggörs 
kommunernas uppgift att främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet. I Lag 
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) föreskrivs att ”kommunerna får, 
efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.” 

 

2.2 Socialtjänstlagen 
I Socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1 §, tydliggörs att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt.  

Biståndet ska tillförsäkra den enskildes skäliga levnadsnivå och utformas så att 
det stärker möjlighet till ett självständigt liv.  

Av SoL kap 4, 4 § framgår att Socialnämnden får begära att den som får 
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska 
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. 
Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 

Socialtjänsten har det dubbla uppdraget att utreda och fatta beslut om rätten till 
försörjningsstöd samt att hjälpa biståndstagare till självförsörjning. Vägen till 
självförsörjning kan se olika ut men de dominerade interventionsformerna 
utgörs av olika former för arbetsmarknadsaktivering. 

Krav på arbete och aktiveringsåtgärder med arbetsmarknadsinriktning är en av 
hörnstenarna i den svenska ekonomiska och sociala modellen. Innebörden är 
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mångtydig och handlar både om arbetsmoral och ansvar och om den enskildes 
rätt. Socialtjänsten ska i sitt arbete utreda den enskildes förmåga och 
förutsättningar att ta emot arbetsinriktad insats. Orsaker till hjälpbehov kan 
variera stort och ofta är stora sociala problem dominerande. Hur väl 
socialtjänsten lyckas att nå mål om egen försörjning för den enskilde beror 
därmed ofta på hur omfattande övrig social problematik ser ut. 

 

2.3 Systematiskt kvalitetsledningssystem  
Den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det inom verksamheten finns ett 
ledningssystem i enlighet med föreskrift från Socialstyrelsen, SOSFS 2011:9. 
Föreskriften gäller både vid myndighetsutövning med de beslut om insats som 
fattas, samt genomförande av insats. Ett ledningssystem gör det möjligt att 
styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Med stöd 
av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. På så sätt säkras 
den kvalitet man önskar att verksamheten ska ha.  

Dokumenterade processer och rutiner för arbetet ger en god grund för ordning 
och reda. För nu berörda områden har fungerande samverkansprocesser stor 
betydelse för en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

 

3 Organisation idag 
Utredning och beslut om försörjningsstöd fattas idag inom enheten ekonomiskt 
bistånd som är organiserad inom socialkontorets myndighetsenhet. För de 
personer som efter utredning beviljas försörjningsstöd och som kan komma 
ifråga för arbetsmarknadsinsatser fattas beslut enligt SoL 4:1 om bistånd i form 
av arbetsmarknadsinsats. 

Bistånd om arbetsmarknadsinsats verkställs genom att AME tar emot uppdrag. 

Arbetsmarknadsenhetens insatser består av jobbsökargrupp, kartläggning, Åter 
i arbete (prioriterade grupper unga vuxna och deltagare med barn), Kom i Jobb 
(visst antal platser för personer med rätt till Nystartsjobb samt tillgång till 
legitimerad psykolog för arbetspsykologiska utredningar och karriärplanering), 
OSA-anställningar (Offentligt Skyddad Anställning) samt Extratjänster. 

 

3.1 Metod och uppdrag 
AMEs uppdrag är att bedöma den enskildes förmåga, utreda eventuella hinder, 
coacha och erbjuda praktisk hjälp i arbetssökandet. AME och uppdragsgivande 
enhet, enheten ekonomiskt bistånd, ska tillsammans regelbundet följa upp 
resultat av insats samt vilka förflyttningar som den enskilde gör med mål om 
egen försörjning. Den enskildes rätt till försörjningsstöd avgörs av hur väl 
denne följer planerad aktivitet på AME. 
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3.2 Målgrupper 
De som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser skiljer sig från de som får 
insatser från Arbetsförmedlingen. Deltagare i kommunens regi har ofta ett 
högre och mer långvarigt mottagande av försörjningsstöd och utgörs av de som 
står längre från arbetsmarknaden. Att det förhåller sig så är naturligt då det 
kommunala uppdraget inom arbetsmarknadsområdet primärt utgörs av grupper 
av arbetssökande som uppbär försörjningsstöd och inte deltar i någon insats i 
Arbetsförmedlingens regi. 

Utbildningsnivån är generellt låg, utrikesfödda utanför västvärlden är 
överrepresenterade och unga vuxna utan fullföljt gymnasium blir allt fler. 

Det vore en förenkling att påstå att flertalet av de som uppbär ekonomiskt 
bistånd enbart har arbetslöshet som hinder för egen försörjning. För många av 
de som uppbär försörjningsstöd är inte arbetslösheten det huvudsakliga skälet 
för att man inte kan försörja sig, i många av dessa fall är inte 
arbetsmarknadsinsatser aktuella. Omfattande psykosociala svårigheter såsom 
bostadslöshet, missbruksproblematik och psykisk ohälsa påverkar i hög grad 
framgången i en tänkt arbetsmarknadsinsats. 

 

4 Tillvägagångssätt för genomlysning 
 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer har under sommaren år 2020 genomförts med chefer och 
medarbetare inom Socialkontoret och Arbetsmarknadsenheten. Detta i syfte att 
få en bild av vad som idag fungerar bra och därmed viktigt att tillvarata, men 
också för att se vilka identifierade förbättringsområden som medarbetare och 
chefer ser.    

 

4.2 Resultat 
För att motverka inlåsningseffekten har Arbetsmarknadsenheten inom projektet 
Kom i Jobb infört regelbundna ärendedragningar där representanter från 
vuxenenheten har fungerat som länken mellan klienternas/deltagarnas 
socialsekreterare och arbetskonsulenter. Denna täta samverkan har varit en 
förutsättning för projektets utförande och en tydlig framgångsfaktor. En fortsatt 
utveckling med en tydligare inkludering av klienten/deltagaren i detta 
samarbete skulle inom gemensam förvaltning utgöra ett naturligt nästa steg. 

Det finns ett behov av tydligare dokumentering av rutiner och processer samt 
att ledningssystem och kvalitetsuppföljning utförs i enlighet med kraven i 
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SOSFS 2011:9. Det är även eftersträvansvärt med snabbare insatser efter beslut 
om insats samt tätare uppföljning av resultat av beslutad insats. 

Av genomförda intervjuer framgår att det finns önskemål om regelbunden 
redovisning av resultat av genomförd insats som underlag för diskussion om 
den motsvarar de behov som finns hos deltagaren. Deltagare i vissa av AMEs 
arbetsmarknadsinsatser blir idag kvar under lång tid och liknar mer en 
sysselsättning än ett steg mot målet om egen försörjning. Med ett aktivt 
samarbete med tät uppföljning kan flera av de som har arbetsförmåga ta nästa 
steg mot en mer arbetsorienterad lösning. På så sätt kan de platser som AME 
erbjuder få större omsättning. Risken för att deltagare fastnar ska minimeras.   

En ny organisation med helhetsfokus har möjlighet att utveckla mer 
ändamålsenliga insatser, samt agera mer följsamt gentemot 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rådande arbetsmarknadsläge.  

En sammanhållen organisation underlättar en framtida anslutning till ett 
kommunalt samordningsförbund. Målet är en bättre samverkan med andra 
myndighetsgemensamma aktörer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Regionen) vilket kan ses som en förutsättning för att kunna arbeta effektivt 
med en svår målgrupp. 

 

5 Argument för organisationsförändring 
 

5.1 Organisation 
Försörjningsstöd ligger organisatoriskt inom Socialnämndens ansvarsområde. I 
handläggningen utreds rätten till försörjningsstöd. Som villkor äger nämnden 
rätt att kräva deltagande i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet. Detta görs genom att fatta ett biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen. Verksamheten har också ett uppföljningsansvar för att säkra 
att biståndet ger det resultat som är önskad och att den enskilde bidrar till 
förändring genom aktivt deltagande. 

Det beviljade biståndet verkställs idag av annan nämnd, Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden, inom enheten AME.   

En förflyttning av AME till Socialnämnden ger ökad tydlighet i politisk 
viljeinriktning och arbetsmarknadsfrågorna kan tillvaratas på ett sammanhållet 
sätt. Socialnämnden får ansvar för hela kostnadskedjan vilket ger ett tydligt 
incitament för nämnden att prioritera arbetsmarknadsfrågorna. Även om det 
vore en förenkling att påstå att det finns ett linjärt samband mellan resurser 
lagda på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kostnader för 
försörjningsstöd finns det ett symbolvärde och en logik i att dessa två 
verksamheter ligger inom samma nämnd. 
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5.2 Sekretessproblematik 
Socialtjänstens arbete styrs av regler i offentlighets- och sekretesslagen vilket 
betyder att information om en enskilds personliga förhållanden ska hanteras 
varsamt. Om risk finns för att uppgifter kan skada den enskilde eller närstående 
till denna råder sekretess. Även om den så kallade inre sekretessen följer 
samma krav på skydd för den enskilde försvåras samarbetet av att 
biståndsbeslut och uppföljningsansvar inte ligger inom samma nämnd som 
insatsen. Effektivt och ändamålsenligt samarbete ger den enskilde ökad kvalitet 
i de tjänster som ska tillhandahålls. 

 

5.3  Helhetssyn och gemensam arbetsmetod 
Gemensamma, lättillgängliga och kända processer ger struktur och minskar 
risken för att bitar faller bort. En känd och dokumenterad arbetsmetod ger 
också gott underlag för att utvärdera resultat och för analys av vad som 
behöver förbättras. Genom att tillhöra samma organisation kan sådana metoder 
arbetas fram tillsammans och ger då också en känsla av gemensamt ansvar för 
dess efterlevnad. 

En förflyttning av Arbetsmarknadsenheten innebär att viktig kompetens kring 
arbetsmarknadsinsatser och målgruppen tillförs Socialnämnden.  

 

5.4 Effektivitet och målstyrning 
Personer som under en längre tid är beroende av försörjningsstöd lever i en 
osäker ekonomisk tillvaro då rätten till bistånd omprövas varje månad. 
Bidragsberoende påverkar den enskilde på många sätt.  Förutom begränsat 
handlingsutrymme påverkas ofta den psykiska och fysiska hälsan och känslan 
av utanförskap och marginalisering.   

Ju snabbare ett bidragsberoende kan brytas desto bättre utsikter och framtidstro 
ges den enskilde. En snabb väg ut i sysselsättning är en framgångsfaktor som 
ska tas tillvara. Genom att korta ner beslutsvägar, att kontinuerligt och tätt följa 
upp resultat och att arbeta med medvetna prioriteringar i nära samverkan ökar 
sannolikt möjligheten för fler att nå målet om egen försörjning.  

 

5.5 Kvalitet och rättssäkerhet 
För att säkra och följa upp de verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen 
ska verksamheten ha ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 
Socialkontoret har utarbetade rutiner och har god kännedom om krav som 
följer av lagstiftningen avseende lex Sarahhantering, synpunktshantering, 
rättssäker dokumentation, egenkontroller och kvalitetsuppföljning. AME har en 
skyldighet att arbeta enligt SOSFS 2011:9 men saknar den rutin och kompetens 
som socialkontoret kan erbjuda. Socialtjänstlagens innebörd är väl förankrad 
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och känd inom socialkontoret. En förflyttning av AME till Socialnämnden 
möjliggör förbättrad efterlevnad av SOSFS 2011:9 och därmed förutsättningar 
för ökad kvalitet. 

 

6 Planering för verksamhetsförändring 
 

6.1 Organisation 
Målsättningen är att förflyttningen av Arbetsmarknadsenheten till 
Socialnämnden sker 1 januari år 2021. Ansvaret för samtliga medarbetare och 
lokaler övergår till Socialnämnden. 

Parallellt med överflyttningen av verksamheten kommer en 
organisationsöversyn inom Socialkontoret att genomföras under hösten år 
2020. Målsättningen är att bibehålla Arbetsmarknadsenhetens tydliga uppdrag 
gällande arbetsmarknadsinsatser. 

 

6.2 Risk- och konsekvensanalys 
Presenterat förslag innebär att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) och Vuxenutbildningen inte flyttas över till Socialnämnden. Dock 
förutsätter framgång i dessa frågor ett fortsatt tätt samarbete mellan enheterna. 
Ett särskilt fokus på effektkedjan ekonomiskt bistånd-arbetsmarknadsinsatser-
vuxenutbildning-näringslivsfrågor är prioriterat för att nå framgång för 
målgruppen.  

Kommunens aktivitetsansvar bedöms inte ha en naturlig tillhörighet till 
Socialnämnden då målet med ansvaret i första hand är att motivera ungdomen 
att återgå till och fullfölja sina studier. Organisatorisk tillhörighet för KAA 
kommer att utredas vidare under hösten år 2020. 

Transportdelen av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har under lång tid haft 
svårigheter med dimensionering och planering vilket har lett till en omställning 
till en intäktsbaserad modell för finansiering. En flytt av AME till 
Socialnämnden skulle innebära möjlighet till en långsiktigt hållbar lösning då 
Socialkontoret står för den största delen av transportbeställningarna. 

Den risk som finns i uppdelning i olika nämnder kan minimeras genom 
upprättande av dokumenterade processer och en bibehållen struktur för 
samverkan mellan berörda nämnder. 
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7 Kommunövergripande strategiskt arbete 
Kommunens medverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området är bredare 
än att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser. Kommunen har också andra 
uppgifter, obligatoriska som frivilliga. Framgångsrikt arbete inom 
arbetsmarknadspolitiken förutsätter samordnat strategiskt arbete med tydliga 
mål och prioriteringar som resulterar i aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning.  

En kommunal arbetsmarknadsstrategi har tagit fram under hösten år 2020 vars 
mål är att samordna kommunens olika strategiska perspektiv kring utbildning, 
näringsliv och arbetsmarknadsinsatser till en gemensam metod för ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

 

8 Framtida utmaningar  

8.1 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag 
Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en omvälvande tid. Arbetsförmedlingen 
reformeras i grunden och omställningsarbetet pågår sedan år 2019 och ska 
fortsätta till år 2021. Kommunen är starkt beroende av det statliga åtagande 
som Arbetsförmedlingen har i den nödvändiga samverkan som krävs för att 
komma tillrätta med arbetslösheten.  

De grupper som står längst från arbetsmarknaden är de som kommunen möter. 
Det är också de som får uppenbara svårigheter då många av 
Arbetsförmedlingens lokala kontor försvinner. Individer med komplexa behov 
behöver ofta insatser från flera aktörer för att de ska närma sig ett arbete. 
Samverkan med Arbetsförmedlingen i enskilda individärenden riskerar att bli 
sämre i spåren av myndighetens förändringar.  

Sämre stöd till arbetssökande ökar kommunens kostnader för försörjningsstöd 
och för arbetsmarknadsinsatser. 

 

8.2 Coronakrisen 
Effekterna av Coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är 
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör 
viktiga instegsjobb för både utrikes födda och unga. Därtill skapar en högre 
arbetslöshet en tuffare konkurrens för de som redan står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

En särskilt viktig grupp att uppmärksamma är de unga som idag varken arbetar 
eller studerar samt de unga som bedöms ligga i riskgruppen att träda in i en 
sådan livssituationen under de kommande åren. Ökade kostnader i 
försörjningsstöd får målgruppen prognostiseras öka samt bli långvariga. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (16)  

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-24 

 

 

§ 31 Förslag till organisationsförändring för 
Arbetsmarknadsenheten 

 Dnr GAN 20/0076 

Beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
år 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S), Birgitta 
Holmström (S) och Khurshid Chowdhury (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag till beslut.  

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till att 
ligga inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie- och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 
år 2021. 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-24 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss med 
följande motivering: 

” Med uppdrag att underlaget, Förslag till organisationsförändring, 
kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 
en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring.” 

Khurshid Chowdhury (V) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett återremissyrkande och ställer frågan om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande finner därefter att Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i 
enlighet med liggande förslag.  

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), Hibo Salad Ali (S) och 
Birgitta Holmström (S) tillåts lägga följande protokollsanteckning:  
 
”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste ta 
i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 
vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. 
 
Socialdemokraterna föreslår därför att underlaget, Förslag till 
organisationsförändring, behöver kompletteras med argument mot en 
förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och konsekvensanalys 
gällande vuxenutbildningens roll vid en organisationsförändring.” 
 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
 Enhetschef AME 

 

 



177 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten - KS 20/0665-2 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 9-29-0--20 - Förslag till organisationsförändring AME

 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (25)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-29 

 

 

§ 47 Förslag till organisationsförändring 
AME 

 Dnr SN 20/0277 

Beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från Gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar en 
protokollsanteckning.  

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse 
 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-09-29 

 

 

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  

”Sverigedemokraterna är positiva till denna förändring, men vi beklagar att det 
hittills inte finns någon ”migrationsplan” för denna sammanslagning av 2 helt 
olika enheter. SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i 
socialkontorets verksamhet skall genomföras.   

Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur AME-gruppen förväntas 
arbeta internt med informationsöverföring till/från socialkontoret, formell 
rapportering internt/externt samt grundläggande arbetsprocesser, t.ex. 
kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga enheter inom 
socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s organisation.” 
 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
 Enhetschef AME 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 134 Organisationsförändring för 
arbetsmarknadsenheten 

 Dnr KS 20/0665 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Reservationer 

Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S) och 
Conny Timan (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Socialdemokraternas förslag. 

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. För att 
åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår Centrum 
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad att AME organisatoriskt övergår till  
Socialnämndens ansvarsområde. 
 
Den 24 september beslutade Gymnasie- och arbetslivsnämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen ovanstående organisationsförändring. Även Socialnämnden 
beslutade den 29 september att föreslå Kommunstyrelsen att anta föreslagen 
organisationsförändring. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

 Protokollsutdrag från Gymnasie och arbetslivsnämndens sammanträde 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 



177 Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten - KS 20/0665-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Organisationsförändring för arbetsmarknadsenheten

 PROTOKOLLSUTDRAG 28 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Arbetsmarknadsenheten (AME) ska flyttas från Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2 Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari år 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet 
återremitteras med uppdrag att underlaget, förslag till organisationsförändring, 
kompletteras med argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på 
en risk- och konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring. 

Sara Ridderstedt (MP) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande.  

Erik Karlsson (V) stödjer Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss. 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordförande 
finner därmed att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  

Reservationsmotivering 

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Kommunsverige arbetar organisatoriskt olika för att man, till viss del, måste 
ta i beaktande den egna kommunens styrkor och svagheter när man organiserar 
verksamheter i nämnder, utskott mm; verksamheten för vuxenutbildningen i 
Upplands-Bro är en av våra starkaste, en organisationsförändring som berör 
kommunens arbetsmarknadsinsatser bör därför starkt överväga hur 
vuxenutbildningen drabbas i deras förmåga att bistå med sina styrkor till 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. Socialdemokraterna föreslår därför att 
underlaget, Förslag till organisationsförändring, behöver kompletteras med 
argument mot en förflyttning där man fokuserar särskilt på en risk- och 
konsekvensanalys gällande vuxenutbildningens roll vid en 
organisationsförändring.”  

Sara Ridderstedt (MP) lämnar följande reservationsmotivering:  

"Unga vuxna och föräldrar är extra prioriterade grupper för en del av de 
insatser Arbetsmarknadsenheten arbetar med. Miljöpartiet förordar därför en 
fortsatt nära koppling med tillhörande samordningsvinster med 
Vuxenutbildningen och Näringslivskontoret." 

Erik Karlsson (V) stödjer ovanstående motivering. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

Protokollsanteckning 

Claus Engström (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning:  

” SD konstaterar att det hittills inte finns någon plan för denna sammanslagning 
av 2 helt olika enheter och att en organisationsförändring i sig själv, inte 
automatiskt kommer att ge de verksamhetsvinster vi förväntar oss. 
 
SD vill snarast se en plan för hur denna integration av AME i socialkontorets 
verksamhet skall genomföras. Planen bör t.ex. innehålla tydliga direktiv för hur 
AME-gruppen förväntas arbeta internt med informationsöverföring till/från 
socialkontoret, formell rapportering internt/externt samt grundläggande 
arbetsprocesser, t.ex. kontinuerliga (1 gg/vecka) samarbetsmöten med övriga 
enheter inom socialkontoret samt eventuella förändringar i AME´s 
organisation.” 

Beslutet skickas till: 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
 Enhetschef AME 
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Redovisning av obesvarade motioner höst 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 19 obesvarade 
motioner.   

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 
behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020 

Ärendet 

Kommunallagen säger att en motion ska beredas så att Kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid 
sak detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till 
Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att 
avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt. 
Nedan följer en redovisning av 19 obesvarade motioner per den 1 oktober 
2020. 

 

Kommunstyrelsen Inkom Remitterad 
till/behandling 

KS 20/0630 
Motion om statsodling 
och odling i förskolor 
och skolor 

Camilla Janson (S) 

15 september 2020 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 30 
september 2020. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2020-10-08 KS 19/0547 

 
 

för yttrande den 16 
september 2020. 

KS 20/0472 

Motion om att skapa 
trygga lekmiljöer i 
centrala Kungsängen 

Annika Falk (S) 

1 juli 2020 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 10 juni 2020. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 8 oktober 
2020. 

KS 20/0131 

Motion om rätt till 30 
timmar på förskolan 

Sara Ridderstedt (MP) 

18 februari 2020 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 29 april 2020. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
för yttrande den 18 
februari 2020. 

KS 19/0479  

Motion om att bygga en 
träningshall i anslutning 
till befintlig Bro 
sporthall 

Naser Vukovic (S) 

16 september 2019 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019. 
Remitterad till Kultur- 
och fritidsnämnden för 
yttrande den 11 
december 2019. Kultur- 
och fritidsnämnden 
inkom med yttrande 
den 26 maj 2020. 

KS 19/0431 

Motion om solceller 

Kerstin Åkare (V) 

17 augusti 2019 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019. 
Fördelad till 
Kommunstyrelsen den 
3 december 2019. 

KS 19/0430 

Motion om kommunala 
valstugor 

Erik Karlsson (V) 

25 augusti 2019 Anmäldes som 
inkommen till 
Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019. 
Fördelad till 
Kommunstyrelsen den 
26 augusti 2019. 

KS 19/0354 14 juni 2019 Anmäldes som 
inkommen till 
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2020-10-08 KS 19/0547 

 
 

Motion om 
trädförsörjningsstrategi 

Sara Ridderstedt (MP) 

 Kommunfullmäktige 
den 9 oktober 2019. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden den 
20 juni 2019. Tekniska 
nämnden inkom med 
yttrande den 25 juni 
2020. 
Kommunfullmäktige 
återremitterade ärendet 
till Kommunstyrelsen 
den 30 september 2020. 

KS 18/0327 

Motion om obligatorisk 
språkförskola för 
nyanlända barn/Barn 
till nyanlända 

Anders Eklöf (L),  
Börje Wredén (L), 
Niklas Odelberg (L), 
Martin Normark (L) 

16 maj 2018 Anmäldes som 
inkommen till 
kommunfullmäktige 
den 19 september 2018. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
den 18 september 2018. 
Utbildningsnämnden 
inkom med yttrande 
den 28 november 2019. 

KS 18/0255 

Motion om 
allmänhetens fråga  

Kerstin Åkare (V) 

13 juni 2018 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 13 juni 2018. 
Fördelades till 
Kommunstyrelsen den 
18 september 2018. 
Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet 
den 16 september 2020. 

KS 18/0170 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag med 
bibehållen lön i vård 
och omsorg 

Kerstin Åkare (V) 

25 april 2018 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 16 maj 2018. 

Kommunfullmäktige 
återremitterade ärendet 
till Kommunstyrelsen 
den 24 april 2019. 

KS 18/0188 9 maj 2018 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 16 maj 2018. 
Remitterad till 
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Motion om 
skyddskläder till 
personalen på förskolor 

Minna Ahokas (M) 

Utbildningsnämnden 
den 18 september 2018. 
Utbildningsnämnden 
inkom med yttrande 
den 13 november 2018.  

KS 18/0048 

Motion om att 
underlätta för pendlare i 
Kungsängen  

Marcus Sköld (M) 

31 januari 2018 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 14 mars 2018. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 29 mars 
2018. Påminnelse 
skickad 18 september 
2018 till Tekniska 
nämnden. 

KS 17/0253 

Motion om 
tiggeriförbud 

Fredrik Kjos (M) 

1 september 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 16 maj 2018. 
Kommunstyrelsen 
bordlades förslaget den 
6 mars 2019. 

KS 17/0206 

Motion avseende 
Trygghetspaketet för 
Bro centrum 

Fredrik Kjos (M) 

16 juni 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 13 september 2017. 
Fördelades till 
Kommunstyrelsen den 
10 april 2018. 

KS 17/0202 

Motion om 
integrationsstrategi för 
Upplands-Bro kommun  

Martin Normark (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L) 

14 juni 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 13 september 2017. 
Fördelades till 
Kommunstyrelsen den 
10 april 2018.  

KS 17/0170 

Motion om projekt för 
att få barn och elever att 
röra sig mer 

Fredrik Kjos (M) 

10 maj 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 10 maj 2017. 
Remitterad till 
Utbildningsnämnden 
för yttrande den 10 
april 2018. 
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2020-10-08 KS 19/0547 

 
 

Utbildningsnämnden 
inkom med yttrande 
den 13 november 2018. 

KS 17/0128 

Motion om att införa 
kommunala 
ordningsvakter i 
Upplands-Bro 

Börje Wredén (L), 
Martin Normark (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L), 
Marianne Stigle (L), 
Anders Eklöf (L) 

21 april 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 10 maj 2017. 
Fördelades till 
Kommunstyrelsen den 
16 maj 2017. 

KS 17/0098 

Motion att införa 
tvålärarsystem i 
Upplands-Bro kommun 

Nawal Al-Ibrahim (L), 
Börje Wredén (L) 

22 mars 2017 Remitteras till 
Utbildningsnämnden 
för yttrande den 27 
mars 2017. 
Utbildningsnämnden 
inkommer med yttrande 
den 29 september 2020. 

KS 16/0313  

Motion om inrättande 
av namnberedning 

Martin Normark (L), 
Börje Wredén (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L) 

19 oktober 2016 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 
den 19 oktober 2016. 
Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 2 
november 2016. 
Tekniska nämnden 
inkom med yttrande 
den 2 december 2019. 

 

Barnperspektiv 

De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för 
barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en 
barnkonsekvensanalys.  
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Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga kontorschefer 
 Samtliga nämnder 
 



178 Redovisning av obesvarade motioner höst 2020 - KS 19/0547-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Redovisning av obesvarade motioner höst 2020 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-28-0--20 - Redovisning av obesvarade motioner höst 2020

 PROTOKOLLSUTDRAG 22 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 130 Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2020 

 Dnr KS 19/0547 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 19 obesvarade 
motioner.   

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 
behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2020 godkänns. 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer 
 Samtliga nämnder 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
höst 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Ärendet 

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter 
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och 
Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om 
möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de 
medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på 
Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 1 oktober 2020 fanns 
nedanstående 36 obesvarade medborgarförslag. 
 
Medborgarförslag  Inkom  Behandling  
KS 20/0672 
Medborgarförslag om 
att anlägga en trappa 
mellan Korsängsvägen 
och Ringvägen 

30 september 2020 Ska till 
Kommunfullmäktige 

KS 20/0661 
Medborgarförslag om 
utökad vägskyltning i 
Norrbodaområdet 

27 september 2020 Ska till 
Kommunfullmäktige 
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2020-10-01 KS 19/0548 

 
 

KS 20/0656 
Medborgarförslag om 
att ersätta de stora 
julkulorna på 
Kungsängens torg 
med en julgran 

25 september 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0632 
Medborgarförslag om 
att anordna ett årligt 
pris för ”Årets 
Upplands-Bro 
förening” 

15 september 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0622 
Medborgarförslag om 
ny bussgata på 
skolvägen i 
Kungsängen 

11 september 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0619 
Medborgarförslag om 
att anlägga en 
asfalterad pumptrack-
bana vid Kungsängens 
IP 

8 september 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0595 
Medborgarförslag om 
att bygga ett 
utegym/hinderbana 
nära Rättarboda, Ådö 
eller Smidö 

24 augusti 2020 Ska till 
Kommunfullmäktige 

KS 20/0590 
Medborgarförslag 
gällande omfördelning 
av budget för 
konstnärlig 
utsmyckning 

20 augusti 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0589 
Medborgarförslag 
gällande konstverket 
”Pingpong” 

20 augusti 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0586 
Medborgarförslag om 
att ordna en ny 
badplats i Svartviken/ 
Ryssgraven 

17 augusti 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 



179 Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst 2020 - KS 19/0548-2 Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst 2020 : Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst 2020

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2020-10-01 KS 19/0548 

 
 

KS 20/0574 
Medborgarförslag om 
parkeringsförbud 
utmed 
Byggmästarvägen i 
Bro 

30 juli 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0569 
Medborgarförslag om 
att göra 
Vattentornsparken 
mer tillgänglig för alla 

22 juli 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0568 
Medborgarförslag om 
parkeringsförbud 
längst trottoar, 
Målarvägen 3-7 

19 juli 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0532 
Medborgarförslag om 
duschar vid badplatser 

24 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0518 
Medborgarförslag om 
att bygga en 
aktivitetspark vid 
Kungsängen IP 

16 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0506  
Medborgarförslag om 
bevakat 
övergångsställe i Sylta 

9 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0493 
Medborgarförslag om 
att höja 
trafiksäkerheten på 
Målarvägen 

7 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0492 
Medborgarförslag om 
att införa syskonförtur 
i skolorna 

5 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Utbildningsnämnden 
för beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0484 
Medborgarförslag om 
lekplatser vid Jursta 
hage 

2 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 
medborgarförslaget till 
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Tekniska nämnden för 
beslut. 

KS 20/0483 
Medborgarförslag om 
att införa stödpaket 
eller bidrag till 
fristående musiker i 
kommunen 

1 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 
medborgarförslaget till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut. 

KS 20/0473 
Medborgarförslag om 
busshållplats mellan 
Musikvägen och 
Rönnbärsvägen 

27 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 20/0434 
Medborgarförslag om 
att sätta upp skyltar 
gällande förbjuden 
genomfart i gamla 
Kungsängen 

13 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
Tekniska nämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0393 
Medborgarförslag om 
bullerplank vid 
Norrgårdsvägen och 
Enköpingsvägen 

27 april 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 
medborgarförslaget till 
Tekniska nämnden för 
beslut. 

KS 20/0287 
Medborgarförslag om 
möjlighet till 
användning av Vklass 
eller motsvarande 
inom Daglig 
verksamhet, 
serviceboenden, 
gruppboenden 

3 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
juni 2020 till Äldre- 
och omsorgsnämnden 
för beslut. 
Kommunfullmäktige 
omfördelar ärendet till 
Socialnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

KS 20/0174 
Medborgarförslag om 
att bygga ett 
trygghetsboende i 
Tibble 

2 mars 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 29 
april 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 20/0158 
Medborgarförslag om 
att kommunen ska 
erbjuda brädspel, 
rollspel och 

23 februari 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 29 
april 
medborgarförslaget till 
Kultur- och 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2020-10-01 KS 19/0548 

 
 

figurspelsmöjligheter i 
Kulturhuset 

fritidsnämnden för 
beslut. 

KS 20/0100 
Medborgarförslag om 
att upprätta en 
visselblåsarfunktion i 
Upplands-Bro 
kommun 

5 februari 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 12 
februari 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 19/0703 
Medborgarförslag om 
att kommunen ska 
redovisa kostnader för 
flyktingmottagande 

9 december 2019 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 18 
december 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 19/0593 
Bygga en anläggning 
för vattensporter som 
kräver draghjälp 

28 oktober 2019 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 6 
november 2019 
medborgarförslaget till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
beslut. 

KS 19/0486 
Anordna pulkabacke, 
hundrastplats och 
belyst promenadspår i 
Bro. 

17 september 2019 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 9 
oktober 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 19/0132  
Analysera 
avloppsvatten för att 
upptäcka 
missbruksproblem.  

20 februari 2019  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 20 
mars 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 
Kommunstyrelsen 
remitterar ärendet den 
16 september 2020 till 
Tekniska nämnden för 
yttrande. 

KS 19/0035  
Medborgarförslag om 
att minska de sociala 
problemen i Bro och 
skapa bättre 
förutsättningar för 
framtida investeringar.  

11 januari 2019  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 6 
februari 2019 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 18/0208  
Medborgarförslag om 
att investera i en 

30 maj 2018  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 13 
juni 2018 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2020-10-01 KS 19/0548 

 
 

solcellsanläggning till 
kommunhuset 

medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 17/0123  
Medborgarförslag om 
parkbänkar i 
Tibble/Lillsjö-området 

18 april 2017  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 
maj 2017 
medborgarförslaget till 
Tekniska nämnden för 
beslut. Omfördelades 
till Kultur- och 
fritidsnämnden den 18 
december 2019.  

KS 16/0096 
Medborgarförslag om 
att bevara Fiskartorpet 

3 september 2016 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 23 
mars 2016 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 16/0036  
Medborgarförslag 
rörande stranden i 
Kungsängen 

25 januari 2016  Kommunfullmäktige 
överlämnade den 17 
februari 2017 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 
beslut.  

 

Barnperspektiv 

Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, behandlar 
frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En 
barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 
 Samtliga kontorschefer 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (54)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-10-28 

 

 

§ 131 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2020 

 Dnr KS 19/0548 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2020 
godkänns. 
 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 
 Samtliga kontorschefer 

 



180 Entledigande av Per-Erik Nordell (KD) som ersättare i Tekniska nämnden - KS 20/0028-20 Entledigande av Per-Erik Nordell (KD) som ersättare i Tekniska nämnden : Entledigande av Per-Erik Nordell (KD) som ersättare i Tekniska nämnden

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-10-23 KS 20/0028  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Entledigande av Per-Erik Nordell (KD) som 
ersättare i Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Per-Erik Nordell (KD) entledigas som ersättare i Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Per-Erik Nordell (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 23 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Per-Erik Nordell (KD) 
 Tekniska nämnden (anmälan) 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreteraren 
 



181 Entledigande av Gulnara Gataullina (M) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden - KS 20/0026-38 Entledigande av Gulnara Gataullina (M) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden : Entledigande av Gulnara Gataullina (M) som ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-03 KS 20/0026  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Gulnara Gataullina (M) som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Förslag till beslut 

Gulnara Gataullina (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 

Sammanfattning 

Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 28 oktober 2020 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Gulnara Gataullina (M) 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 
 



182 Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som ersättare i Kommunstyrelsen - KS 20/0022-6 Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som ersättare i Kommunstyrelsen : Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som ersättare i Kommunstyrelsen

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-04 KS 20/0022  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Seid Alajbegovic (S) som 
ersättare i Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Seid Alajbegovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Seid Alajbegovic (S) 
 Kommunstyrelsen (anmälan) 
 Förtroendemannaregistret 
 Kommunsekreterare för Kommunstyrelsen 
 Politisk sekreterare 



183 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i Tekniska nämnden - KS 20/0028-25 Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i Tekniska nämnden : Entledigande av Börje Svensson (SD) som ersättare i Tekniska nämnden

2020 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-04 KS 20/0028  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Börje Svensson (SD) som 
ersättare i Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Börje Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 7 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Börje Svensson (SD) 
 Tekniska nämnden (anmälan) 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 



184 Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell (KD) - KS 20/0028-21 Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell (KD) : Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell (KD)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-10-23 KS 20/0028  

Kommunfullmäktige 
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Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Per-
Erik Nordell (KD) 

Förslag till beslut 

XX utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Per-Erik Nordell (KD). 

Sammanfattning 

Per-Erik Nordell (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Tekniska nämnden (anmälan) 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 



185 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth Waern (M) - KS 20/0022-3 Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth Waern (M) : Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth Waern (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-09-11 KS 20/0022  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter 
Lisbeth Waern (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Lisbeth Waern (M). 

Sammanfattning 

Lisbeth Waern (M) är inte längre mantalsskriven i kommunen. Därmed uppstår 
ett valbarhetshinder. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot i 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Kommunstyrelsen 
 Förtroendemannaregistret 
 Kommunsekreterare för Kommunstyrelsen 
 Politisk sekreterare 
 



186 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid Alajbegovic (S)  - KS 20/0022-7 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid Alajbegovic (S)  : Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid Alajbegovic (S)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-04 KS 20/0022  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter 
Seid Alajbegovic (S)  

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Seid Alajbegovic (S). 

Sammanfattning 

Seid Alajbegovic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Kommunstyrelsen (anmälan) 
 Förtroendemannaregistret 
 Kommunsekreterare för Kommunstyrelsen 
 Politisk sekreterare 



187 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M) - KS 20/0025-21 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M) : Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och Kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-08-25 KS 20/0025  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Lena Åkerlind (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Lena Åkerlind (M). 

Sammanfattning 

Lena Åkerlind (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden. En ny ledamot ska därför utses av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Utbildningsnämnden (anmäls) 
 Förtroendemannaregistret 
 Kansliavdelningen 
 



188 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S) - KS 20/0026-30 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S) : Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kanslistaben 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-09-23 KS 20/0026  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Linda Pettersson (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Linda 
Pettersson (S) 

Sammanfattning 

Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreteraren 
 Politisk sekreterare 



189 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda Pettersson (S) - KS 20/0027-4 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda Pettersson (S) : Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda Pettersson (S)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kanslistaben 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-09-23 KS 20/0027  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Linda Pettersson (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda 
Pettersson (S). 

Sammanfattning 

Linda Pettersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 
ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 



190 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) - KS 20/0026-39 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) : Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-03 KS 20/0026  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Gulnara Gataullina (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter 
Gulnara Gataullina (M) 

Sammanfattning 

Gulnara Gataullina (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför 
utse en ny ersättare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 



191 Val av ny ledamot och ordförande i Utbildningsnämnden efter Kaj Bergenhill (M) - KS 20/0025-30 Val av ny ledamot och ordförande i Utbildningsnämnden efter Kaj Bergenhill (M) : Val av ny ledamot och ordförande i Utbildningsnämnden efter Kaj Bergenhill (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Upplands-Bro kommun 
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-03 KS 20/0025  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ny ledamot och vice ordförande i 
Utbildningsnämnden efter Kaj Bergenhill (M) 

Förslag till beslut 

1. XX (M) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Kaj 
Bergenhill (M) 

2. XX utses till ny ordförande i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Kaj Bergenhill (M) är från och med den 2 november 2020 är mantalsskriven på 
annan ort. Hans uppdrag som ledamot och ordförande i Utbildningsnämnden 
har därmed upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot 
samt ordförande för Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde / de valda 
 Utbildningsnämnden 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 



192 Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Börje Svensson (SD) - KS 20/0028-24 Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Börje Svensson (SD) : Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Börje Svensson (SD)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 
Utredare och kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-11-04 KS 20/0028  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ersättare i Tekniska nämnden efter Börje 
Svensson (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ersättare i Tekniska nämnden efter Börje Svensson (SD). 

Sammanfattning 

Börje Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i Tekniska nämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 
ersättare i Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 
 Tekniska nämnden (anmälan) 
 Förtroendemannaregistret 
 Nämndsekreterare 
 Politisk sekreterare 
 



193 Val av begravningsförrättare - KS 19/0166-11 Val av begravningsförrättare : Val av begravningsförrättare

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-10-23 KS 19/0166  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av begravningsförrättare 

Förslag till beslut 

Ärendet bordläggs och behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterat ett namnförslag till uppdraget 
som begravningsförrättare. 

Sammanfattning 

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan 
bestämma hur begravningsakten ska utformas.  

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man 
välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och 
förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, 
arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt 
utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar. Det finns dock inget 
krav på att varje kommun ska utse en begravningsförrättare. 

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som begravningsförrättare. Posten har därefter inte tillsatts.  

Enligt kommunallagen 5 kap 51 § går det att utläsa följande: ”Ett bordlagt 
ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde om fullmäktige inte 
beslutar något annat. " Det innebär således att Kommunfullmäktige kan besluta 
att bordlägga ärendet om begravningsförrättare under en viss tid eller tills det 
finns ett förslag på någon som kan utses till aktuell post.  

I dagsläget finns inte någon aktuell person att nominera för uppdraget som 
begravningsförrättare. Med hänsyn till detta föreslås att ärendet bordläggs och 
behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde först när 
Kommunfullmäktiges valberedning presenterar ett namnförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

Begravningar kan vara viktiga för barns sorgeprocess. Om kommunen utser ett 
begravningsombud finns fler alternativ för kommunens invånare när det 
uppstår behov av att anordna en begravning för närstående. 



193 Val av begravningsförrättare - KS 19/0166-11 Val av begravningsförrättare : Val av begravningsförrättare

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-10-23 KS 19/0166 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktiges valberedning 



194 Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022 - KS 18/0508-17 Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022 : Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-10-23 KS 18/0508  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 
2019-2022 

Förslag till beslut 

1. Till ledamot i Valnämnden utses XX (MP). 

2. Till ersättare i Valnämnden utses XX (MP). 

Sammanfattning 

I början av varje mandatperiod ska 8 ledamöter och 8 ersättare i valnämnden 
tillsättas enligt gällande reglemente för nämnden. För pågående 
mandatperioden 2019-2022 har sju ledamöter och sju ersättare utsetts till 
valnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse ytterligare en ledamot och en 
ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Valnämnden 
 De valda 
 Förtroendemannaregistret 

 



195 Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen - KS 18/0337-15 Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen : Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-10-23 KS 18/0337  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen 

Förslag till beslut 

Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX och XX. 

Sammanfattning 

I början av varje mandatperiod ska tre ledamöter och tre ersättare till 
Lindströmska stiftelsen tillsättas. Under pågående mandatperioden 2019-2022 
har tre ledamöter och en ersättare valts till Lindströmska stiftelsen. I 
Lindströmska stiftelsen finns två ersättarposter som inte är tillsatta. 
Kommunfullmäktige ska därför utse två ersättare till Lindströmska stiftelsen.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2020. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 De valda 
 Förtroendemannaregistret 
 Lindströmska stiftelsen 
 Politiska sekreterare 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Lindamari Nilsson 
Registrator och Sekreterare 
Kanslistaben 
   
Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-11-11 KS 20/0022  

Kommunfullmäktige 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kaj 
Bergenhill (M) 

Förslag till beslut 
XX (M) utses till ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Kaj Bergenhill (M). 

Sammanfattning 
Kaj Bergenhill (M) är från och med den 2 november 2020 är mantalsskriven på 
annan ort. Hans uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen har därmed upphört. 
Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ledamot i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2020. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 
förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 
uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 
och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 
kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 
ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 
• Den valde 
• Kommunstyrelsen 
• Förtroendemannaregistret 
• Kommunsekreterare 
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