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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Upplands-Bro är fortsatt en av landets mest expansiva kommuner.
Kommunens expansion kan sammanfattas med förklaringsmodellen
10-10-10. Kommunen har planer för
mer än 10 tusen nya bostäder, är en
av Sveriges 10 mest expansiva kommuner och kommunen tillhör de 10
mest kostnadseffektiva kommunerna
i landet. Vi har goda förutsättningar
för en starkt positiv tillväxt.
Alla i kommunen ska känna sig trygga och vi arbetar
brett med säkerhets - och trygghetsfrågor för att skapa en
säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar och/
eller vistas i kommunen. En trygghetssamordnare har
anställts och samarbete finns med Fryshuset för att öka
tryggheten främst i Bro.
Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Befolkningen växer

Under 2016 ökade befolkningen i Upplands-Bro kommun
med 966 personer, vilket motsvarar en befolkningsökning på
cirka 3,7 procent. Den högsta befolkningsökningen i länet.
Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens
verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Upplands-Bro kommun bygger mest i
länet, om man räknar hur många bostäder som påbörjas per
kommuninvånare. Det har under de senaste två åren påbörjats 35 bostäder per tusen invånare, totalt 894 bostäder.
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Årets resultat

Sammanställning av måluppfyllelse

Årets resultat, det vill säga summa intäkter, minus summa
kostnader uppgår till 33,5 mnkr jämfört med 3 mnkr 2015.
Resultatet motsvarar 2,5 procent av kommunens intäkter i
form av kommunalskatt och generella statsbidrag.
I resultatet ingår vinst vid försäljning av tomträtter med
5 mnkr och gatukostnadsersättningar/exploateringsintäkter
med 5,7 mnkr.

Av kommunfullmäktiges 112 verksamhetsmål är samtliga
112 uppnådda eller pågående. Kommunens geografiska läge
och att kommunen är en tillväxtregion samt vår egen dragningskraft ger goda förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Kommunen bygger mest i länet, om man räknar hur
många bostäder som påbörjas per kommuninvånare. Under
de senaste två åren har vi byggt 894 bostäder.

Årets resultat år 2007–2016, mnkr

Upplands-Bro – kommunen som ger plats

I kommunen som ger plats är det viktig att alla känner sig
trygga. En trygghetssamordnare anställdes och ett medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse med Polisen
tecknades under året. Utifrån överenskommelsen identifierades fyra utvecklingsområden:
• Tryggheten på offentlig plats
• Arbete med utsatta ungdomar
• Inbrott i bostad
• Grannsamverkan
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En strategi för dialog med medborgare togs fram under året
och medborgardialoger genomfördes för Aktivitetspark
Råbyplan, den fortsatta utvecklingen av Kungsängens torg
och projekt Drömpark.
Av årets befolkningsökning välkomnade kommunen
enligt den nya bosättningslagen 73 nyanlända.

Upplands-Bro kommun fick positiv publicitet under 2016
för sin service till företag genom att ha högst Nöjd Kund
Index (NKI) i Stockholms län för andra gången på tre år.
Kommunen var även bäst i Stockholm på information till
företagen, enligt en separat undersökning genomförd av
Svenskt Näringsliv. Flera företagsetableringar och företagssatsningar har skett under året som skapar arbetstillfällen.
En organisationsförändring som samordnar arbetsmarknadsåtgärder, integration och vuxenutbildning ska resultera
i att gå från bidrag till jobb för dem som idag står utanför
arbetsmarknaden. Över 500 ungdomar i kommunen fick
feriejobb under sommaren.
Vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunens medarbetare gav kommunen index 76 av 100 i
den enkät om hållbart medarbetarskap som genomfördes
under hösten. Kompetensförsörjningen är en utmaning i den
heta arbetsmarknaden som finns i regionen. Årets arbetsplats blev Lillsjö förskola, som gjort en arbetsinsats utöver
det vanliga och visade på goda exempel inom helhetssyn,
engagemang och professionalitet.
Vi lyfter skolan
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Resultaten i årskurs 3 för de nationella proven har ökat för
svenska men försäkrats i matematik jämfört med året
innan. Meritvärdet i årskurs 6 har glädjande förbättrats. För
årskurs 9 har resultaten minskat något jämfört med 2015
men andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet
var ändå oförändrat. Andelen elever med en gymnasieexamen har ökat med fyra procentenheter sedan 2015 och med
åtta procentenheter från 2014. Åtta av tio elever i årskurs 3,
5 och 8 tycker att de går i en bra skola och nästan lika
många elever skulle rekommendera sin skola till en kamrat.
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En kommun i arbete och företagande

Bättre äldreomsorg

Det förebyggande arbetet fortsätter att utvecklas med olika
aktiviteter och initiativ. Genom promenadgrupper och
hälsostigar möjliggörs mer fysisk aktivitet som påverkar
välbefinnandet positivt. Genom projektet Ung omsorg möts
olika generationer genom att ungdomar besöker äldreboenden för att ge en extra guldkant på tillvaron. Genom att
teckna en persons levnadsberättelse kan omsorgen utformas
utifrån intresse och tidigare händelser i livet.
Ett växande kultur- och fritidsutbud

Kommunens allmänna kultur- och fritidslokaler och -anläggningar är välbesökta med generösa öppettider. Kulturskolan
är populär och trots att kön har minskat står fortfarande 180
barn och ungdomar i kö vid årsskiftet. Spontanaktiviteter i
form av utomhusbio och öppen sporthall med lärarledda
aktiviteter har genomförts under året. Förutom kulturevenemang och konstutställningar i fysiska lokaler eller platser
lanserade kommunen en ny kulturwebbplats under hösten.
En kommun som växer

Under hösten sattes spaden i jorden för första etappen bostäder på Ringvägen i Kungsängen och byggnation av både
bostäder och handel startade i området Norrboda-Brunna.
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ställds ut under året.
Värdefulla natur- och rekreationsområden intill bostäder är
ett sätt att öka attraktiviteten både för kommande bostadsområden och för befintliga. I slutet av året beslutades det om
ett tätortsnära naturreservat vid Lillsjön och Örnnässjön.
En grön kommun i utveckling

Miljömål har tagits fram och beslutats av Kommunfullmäktige. Miljömålen har inarbetats i budgetprocessen för 2017.
Kommunen har rekryterat en hållbarhetsstrateg för att stärka
arbetet med hållbarhetsperspektiven. En upphandlingspolicy
med tillämpningsanvisningar har tagits fram och till dessa
finns anvisningar för arbetet med hållbar upphandling.
Andelen ekologiska livsmedel ligger på 33,5 procent för hela
kommunen. Målet för 2016 var 30 procent. I förskolorna
arbetar man utifrån den handlingsplan för giftfri förskola
som utbildningsnämnden beslutade om i början på året.

100 kronor i skatt fördelas så här:

Verksamhet
0,53 kr

Räddningstjänst

1,46 kr

Politisk verksamhet

1,50 kr

Kultur

2,25 kr

Fritid

3,61 kr

Infrastruktur, näringsliv, gator, parker m.m.

3,64 kr

Gemensam administration övrig verksamhet

5,59 kr

Individ- och familjeomsorg

6,11 kr

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen m.m.

9,47 kr

17,54 kr

Vård och omsorg

22,87 kr

Skolväsendet för barn och ungdom

25,44 kr

RARING DESIGN

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Vision 2035

Upplands-Bros vision – kommunen som ger plats, sträcker
sig till år 2035 och beskriver hur framtiden i Upplands-Bro
ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett
gemensamt Upplands-Bro!

J U N I 2 017

Miljö och hälsoskydd

Årsredovisningen i sin helhet

Du kan ladda ned och läsa årsredovisningen i sin
helhet på: www.upplands-bro.se/arsredovisning
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