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Yttrande över rapporten Arlanda flygplats - en 
plan för framtiden  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag den 25 

augusti 2022 som sitt eget och överlämna det till Regeringskansliet.  

Sammanfattning 

Regeringskansliet har remitterat rapporten Arlanda flygplats – en plan för 

framtiden till Upplands-Bro kommun för synpunkter. Rapporten beskriver 

utgångspunkter och förslag till åtgärder för att utveckla och utöka Arlanda 

flygplats i syfte att säkerställa flygkapaciteten i Stockholmsområdet.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 25 augusti 

2022.  

Upplands-Bro kommun ser positivt på de åtgärder som föreslås kopplade till 

transport- och infrastrukturförsörjningen till och från Arlanda flygplats. 

Kommunen anser dock att kopplingen till Stockholms läns nordvästra delar 

samt Mälardalen saknas. Vidare håller Upplands-Bro kommun med utredaren 

om att det är angeläget att regeringen tydliggör hur man ser på framtiden för 

Bromma flygplats. Upplands-Bro kommun har i tidigare remissvar lyft 

Bromma flygplats betydelse för kommunens näringsliv. Dessa synpunkter 

kvarstår.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 25 augusti 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över rapporten Arlanda 

flygplats – en plan för framtiden, den 25 augusti 2022  

 Regeringskansliets remissmissiv, den 20 juni 2022 

 Regeringskansliets rapport Arlanda flygplats – en plan för framtiden, 

den 14 juni 2022 

 Upplands-Bro kommuns svar på remiss om underlag för avveckling av 

drift och verksamhet, Bromma flygplats, den 17 december 2021  
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Ärendet 

Regeringskansliet har remitterat rapporten Arlanda flygplats – en plan för 

framtiden till bland annat Upplands-Bro kommun för synpunkter.  

Regeringen beslutade den 15 februari 2022 att ge en utredare i uppdrag att ta 

fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive 

miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. 

Planen har tagits fram med utgångspunkt i de transportpolitiska och 

klimatpolitiska målen samt fyrstegsprincipen. Detta innebär bland annat att 

planen ska bidra till omställningen till fossilfritt flyg.  

Rapporten beskriver utgångspunkter och förslag till åtgärder för att utveckla 

Arlanda flygplats. Åtgärderna är indelade i fem övergripande teman, enligt 

nedan:  

 Arlanda flygplats och svenskt luftrum 

 Transport- och infrastrukturförsörjning till och från Arlanda flygplats  

 Energiförsörjning av Arlanda flygplats och flygtrafiken vid flygplatsen 

 Styrningen av Swedavia och markområdet vid Bromma flygplats 

 Åtgärder utifrån ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv  

Yttranden över rapporten ska ha kommit in till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2022.  

Remisshandlingarna finns på Regeringens webbplats:  

Arlanda flygplats – en plan för framtiden - Regeringen.se  

I utredningen ingick att beakta de bedömningar och förslag som redovisas i 

promemorian Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 

verksamhet (Ds 2021:25), som en annan utredare tog fram 2021. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 25 augusti 

2022. I förslaget till yttrande hänvisar vi bland annat till förra årets yttrande 

över remiss av underlag för avveckling av drift och verksamhet, Bromma 

flygplats. Vi lyfter också Arlandas betydelse och vikten av goda 

kommunikationer till flygplatsen från alla delar av regionen 

Barnperspektiv 

Remissvaret i sig innebär inga konsekvenser för barn. De föreslagna åtgärderna 

i planen kan på sikt medföra positiva konsekvenser för barn och unga, då 

planen syftar till att bidra till omställningen till fossilfritt flyg.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Thomas Lenell 

 

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt  och 

myndighetsavdelningenMiljö- och 

stadsbyggnadschef 

 

 

 

Tove Carlsson  

Chef Plan- och 

exploateringsenhetenexploateringschef 

 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över rapporten Arlanda 

flygplats – en plan för framtiden, den 25 augusti 2022  

2. Regeringskansliets remissmissiv, den 20 juni 2022 

Beslut sänds till 

 Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet 

i.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-08-25 KS 22/ 

 
 

Upplands-Bro kommun anser att det är viktigt att även väg E18, väg 267 och 
väg 263 blir belysta i en framtida utredning och en eventuell förhandling.  

Styrning av Swedavia och markområdet vid Bromma flygplats  

Upplands-Bro kommun håller med utredaren att det är angeläget att regeringen 
tydliggör hur man ser på framtiden för Bromma flygplats.  

Upplands-Bro kommun har tidigare yttrat sig över rapporten Bromma flygplats 
– underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25). I 
remissyttrandet lyfte Upplands-Bro kommun vikten av Bromma flygplats för 
kommunens näringsliv. Sämre kommunikationer till och från 
huvudstadsregionen får kännbara konsekvenser för företag och arbetstillfällen i 
hela landet, däribland i Upplands-Bro. Vidare ifrågasatte kommunen den 
tidsplan för en avveckling av Bromma flygplats som rapporten presenterade. 
Kommunen ansåg att det var allt för kort tid för att dels anpassa 
flygkapaciteten på Arlanda, dels göra de nödvändiga investeringar som krävs 
för att anpassa infrastrukturen och tillgängligheten till Arlanda flygplats utifrån 
de förändrade förutsättningarna. Dessa synpunkter kvarstår.  

Om Bromma flygplats skulle avvecklas är det nödvändigt att investeringar i 
flygkapacitet och anslutande infrastruktur till Arlanda redan är gjorda, för att 
säkerställa en sömlös övergång. 

 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 

 

Fredrik Kjos (M)   Ida Texell 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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Remiss 
 
 
2022-06-20 
I2022/01350 
  
 

 
 

Infrastrukturdepartementet 
Enheten för transportinfrastruktur och planering 
Ämnesråd 
Göran Roos 
+46 72 209 7613 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden 

(Ds 2022:11) 

Remissinstanser 

1 Air Leap Scandinavia AB 

2 Airport Coordination Sweden (ACS) 

3 Amapola 

4 AOPA Sweden 

5 Arlandabanan Infrastructure AB 

6 Arlandastad Holding AB 

7 Arvidsjaurs kommun 

8 A-Train AB 

9 Avfall Sverige 

10 Babcock Scandinavian AirAmbulance 

11 Bofrämjandet 

12 Borlänge kommun 

13 Boverket 

14 Braathens Regional Airlines 

15 Bromma Air Maintenance (BAM) 

16 Brussels Airlines 

17 Byggföretagen 

18 Byggherrarna i Sverige AB 

19 Connect Sweden 
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20 Ekerö kommun 

21 Eskilstuna flygplats 

22 Eskilstuna kommun 

23 Frivilliga flygkåren 

24 Företagarna 

25 Försvarsmakten 

26 Global Utmaning 

27 Grafair 

28 Greenpeace Sverige 

29 Gällivare kommun 

30 Göteborgs kommun 

31 Hagfors kommun 

32 H-bird Aviation Services 

33 Halmstads kommun 

34 Hyresgästföreningen 

35 Härjedalens kommun 

36 IQ Samhällsbyggnad 

37 IVL Svenska Miljöinstitutet 

38 Jonair 

39 Järfälla kommun 

40 Jönköpings kommun 

41 Kalmar kommun 

42 Karlstad kommun 

43 Kiruna kommun 

44 Knivsta kommun 

45 Kommerskollegium 

46 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 

47 Kommunförbundet Stockholms län 

48 Konkurrensverket 

49 Konsumentverket 
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50 Kramfors kommun 

51 Kristianstad kommun 

52 Kungliga Svenska Aeroklubben 

53 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

54 Kustbevakningen 

55 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

56 Linköpings kommun 

57 Luftfartsverket 

58 Luleå kommun 

59 Luleå Tekniska Universitet 

60 Lycksele kommun 

61 Länsstyrelsen Blekinge län 

62 Länsstyrelsen Dalarnas län 

63 Länsstyrelsen Gotlands län 

64 Länsstyrelsen Gävleborg 

65 Länsstyrelsen Hallands län 

66 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

67 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

68 Länsstyrelsen Jämtlands län 

69 Länsstyrelsen Kalmar län 

70 Länsstyrelsen Norrbotten 

71 Länsstyrelsen Skåne 

72 Länsstyrelsen Stockholm 

73 Länsstyrelsen Södermanlands län 

74 Länsstyrelsen Uppsala län 

75 Länsstyrelsen Värmland 

76 Länsstyrelsen Västerbotten 

77 Länsstyrelsen Västernorrland 

78 Länsstyrelsen Västmanlands län 

79 Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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80 Länsstyrelsen Örebro län 

81 Länsstyrelsen Östergötland 

82 Malmö kommun 

83 Malung-Sälens kommun 

84 Mora kommun 

85 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

86 Mälardalsrådet 

87 Nacka kommun 

88 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

89 Naturskyddsföreningen 

90 Naturvårdsverket 

91 NCC AB 

92 Nordica 

93 Norrbottens Handelskammare 

94 Norrköpings kommun 

95 Norwegian Air Shuttle ASA 

96 Nyköpings kommun 

97 Näringslivets Transportråd 

98 Pajala kommun 

99 Polismyndigheten 

100 Region Blekinge 

101 Region Dalarna  

102 Region Gotland 

103 Region Gävleborg 

104 Region Halland 

105 Region Jämtland Härjedalen 

106 Region Jönköping 

107 Region Kalmar 

108 Region Kronoberg 

109 Region Norrbotten 
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110 Region Skåne 

111 Region Stockholm 

112 Region Sörmland 

113 Region Uppsala 

114 Region Värmland 

115 Region Västerbotten 

116 Region Västernorrland 

117 Region Örebro 

118 Region Östergötland 

119 Region Västmanland 

120 Renare Mark 

121 Riksantikvarieämbetet 

122 Riksbyggen 

123 Ronneby kommun 

124 SAS AB 

125 SFSA Holding AB 

126 Sigtuna kommun 

127 SJ AB 

128 Sjöfartsverket 

129 Skanska AB 

130 Skellefteå kommun 

131 Socialstyrelsen 

132 Sollefteå kommun 

133 Sollentuna kommun 

134 Solna kommun 

135 Statens energimyndighet 

136 Statens geotekniska institut (SGI) 

137 Statens haverikommission 

138 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

139 Statskontoret 
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140 Stockholm Business Region AB 

141 Stockholms Handelskammare 

142 Stockholms Läns Museum 

143 Stockholm Skavsta flygplats 

144 Stockholm Västerås flygplats 

145 Stockholms kommun 

146 Storumans kommun 

147 Sundbybergs kommun 

148 Sundsvalls kommun 

149 Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen 

150 Svenska Handel 

151 Svensk Kollektivtrafik 

152 Svensk Pilotförening 

153 Svenska Flygbranschen 

154 Svenskt Flyg 

155 Svenskt Näringsliv 

156 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

157 Sveriges Allmännytta 

158 Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) 

159 Sveriges Hamnar 

160 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

161 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

162 Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

163 Swedavia AB 

164 Teknikföretagen 

165 Tillväxtanalys 

166 Tillväxtverket 

167 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

168 Torsby kommun 

169 Trafikanalys 
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170 Trafikverket 

171 Transportföretagen 

172 Transportstyrelsen 

173 Trollhättans kommun 

174 Tui 

175 Umeå kommun 

176 Unionen 

177 Upplands Bro kommun 

178 Upplands Väsby kommun 

179 Vallentuna kommun 

180 Vilhelmina kommun 

181 Visby kommun 

182 Visit Sweden 

183 Världsnaturfonden (WWF) 

184 Västerbottens Handelskammare 

185 Västerås kommun 

186 Västra Götalandsregionen 

187 Växjö kommun 

188 Återvinningsindustrierna 

189 Ängelholms kommun 

190 Örebro kommun 

191 Örnsköldsvik kommun 

192 Östersunds kommun 

193 Österåkers kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 31 

oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2022/01350 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och 

bedömningarna i rapporten.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Bifogat material kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se.  

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av Ds via ett 

beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Christer Pettersson 

Departementsråd 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 
Bebyggelse vid och runt om Ringvägen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna väckt 

den 29 september 2021 anses besvarad. 

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2021 väckte Camilla 

Janson (S) för Socialdemokraternas räkning ett ledamotsinitiativ. Initiativet 

uppmärksammar problematiken kring pågående byggnation av 

detaljplaneområdet Ringvägen i centrala Kungsängen och yrkar på att 

kommunen skyndsamt tar samordningsansvar för dialog mellan byggherrar, 

AB Upplands-Brohus, boende och kommunen med syfte att lösa de problem 

som uppstått på kort och för lång sikt. 

Kommunen har sedan initiativet inkom fört dialog med byggherrar, det 

kommunala bostadsbolaget bostadsrättsföreningar samt fört medborgardialog. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2022 

 Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S), inkommet den 29 

september 2021 

Ärendet 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2021 väckte Camilla 

Janson (S) för Socialdemokraternas räkning ett ledamotsinitiativ. Initiativet 

uppmärksammar problematiken kring pågående byggnation av 

detaljplaneområdet Ringvägen i centrala Kungsängen. Synpunkter som 

framkommit under samtal med boende i området har varit bland annat brist på 

lekytor för barn, nedskräpning och parkeringsproblematik kopplat till pågående 

byggnation. 

Socialdemokraterna yrkar på att kommunen skyndsamt tar samordningsansvar 

för dialog mellan byggherrar, AB Upplands-Brohus, boende och kommunen 

med syfte att lösa de problem som uppstått på kort och för lång sikt. 
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Den nya byggnationen runt Ringvägen färdigställs succesivt. I dagsläget 

återstår två etapper att bygga ut. Under byggtiden är det tyvärr en hel del 

störningar i området men i takt med att mer och mer blir iordningställt ökar 

också tillgängligheten till olika delar. T.ex. är naturområdet i slänten ner mot 

Gröna dalen möjlig att nå via en flisad stig och gångvägar och trappor 

underlättar för de boende att ta sig ner till Gröna dalen. Visserligen är området 

brant men för små barn kan det var en spännande naturmiljö att leka i. 

Kommunen kommer att bygga en lekplats med naturkaraktär men detta 

kommer att ske när AB Upplands-Brohus byggnation är färdigställd. 

Avseende parkeringsproblematiken har dialog förts med bostadsrättsföreningar 

och man har utfört justeringar efter önskemål. Inga byggbodar som finns 
uppförda står på mark som tillhör någon av bostadsrättsföreningarna. I den del 

av Ringvägen som ligger närmast centrum står en byggbod som gör att ett antal 
av de allmänna parkeringsplatserna inte kan användas. Allt eftersom området 
byggs ut kommer fler platser iordningsställas. 

Det har inkommit synpunkter gällande trasiga staket och nedskräpning i 

området. Det trasiga staketet gick sönder under byggnationen vilket 

entreprenören tagit på sig och lagat. Papperskorgar med askkoppar sätts upp 

vartefter det blir färdigställt. Det inkom även synpunkter på reklamskylten som 

klottrats på och klättrats på. Denna är flyttad innanför byggstaketet och inte 

längre möjlig att nå. 

Kommunen har sedan initiativet inkom fört dialog med byggherrar, det 

kommunala bostadsbolaget och bostadsrättsföreningarna i området. I möten har 

man diskuterat trafik- och parkeringssituationen på Ringvägen, kommunen har 

informerat om dagvattenhantering, tidplaner och planer på lekplatsen som 

kommer att utföras i ett senare skede. Kontoret har även fört medborgardialog 

med boende gällande möjliga rekreationsytor i centrala Kungsängen. 

Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Barnperspektiv 

I ledamotsinitiativet väcks ett antal frågor där flera rör sådant som har 

betydelse för barn och ungas miljö i och runt Ringvägen. Att en del problem 

uppstår i ett område där nybyggnation pågår är svårt att undvika. Därför är det 

värdefullt att få in synpunkter under byggtiden så att 

Samhällsbyggnadskontoret kan föreslå förändringar där detta är möjligt. En del 

av de punkter som togs upp i ledamotsinitiativet har nu åtgärdats, på ett sätt 

som har lett till en säkrare miljö för barn och unga. Till exempel har en skylt 

flyttats för att undvika att barn klättrar i den. 
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Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Camilla Jansson (S) – Bebyggelse vid och runt om 

Ringvägen 

Beslut sänds till 

 Camilla Jansson (S) 
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5. Nya bostäderna har rökförbud, vilket resulterar att boende noterat ökade mängder fimpar i 
området utemiljöer. Kan detta lösas med rökrutor, askkoppar eller annat? 

 
6. Finns möjligheter att lämna information till boende i området om förhållningsregler, 

sopsortering, gränsdragningar mellan de olika BRF och övriga ytor mm 
 
7. Reklamskylten för Balder inbjuder till att ungdomar klättrar (på sen kvällstid) och sprayar 

på skylten. Skulle den gå att flytta den och tex sätta den vid en vägg? 
  
  

Det har framkommit många synpunkter och frågor, ovan är en del av dem.  
 
Här behövs lösningsfokuserad dialog och samordning mellan byggherrarna, alla 
boende och kommunen samt kommunens fastighetsbolag för att förhindra konflikter 
och Vi och Dom tänk i området. 

  
 
 
Socialdemokraterna yrkar 
 
Att kommunen skyndsamt tar samordningsansvar för dialog mellan 
byggherrar, UpplandsBrohus AB, boende och kommunen med syfte att lösa de problem som 
uppstått på kort och för lång sikt.  
 
Våra medborgare har rätt till en bra dialog för att lösa problem i deras områden och vi måste 
göra allt vad som går att göra för att undvika att området utvecklas  till ett 
konfliktområde med VI och DOM mentalitet. 
  
 
Camilla Janson (S) 

Kommunalråd i opposition 

För  

Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun 
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Svar på medborgarförslag rörande stranden i 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget om stranden i Kungsängen. 

Förslaget har beaktats i den översyn av stränder som godkändes av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022. Medborgarförslaget anses därmed vara 

besvarat 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande stranden i Kungsängen. I förslaget 

framhålls att stranden har stor potential att bli mer attraktiv. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunens invånare är engagerade i strändernas utveckling och under åren 

har många medborgarförslag inkommit om just detta. 

På uppdrag av Kommunfullmäktige genomfördes en översyn av stränder 

hösten 2021 och våren 2022 och slutrapporten godkändes av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022.  

I samband med översynen genomfördes en enkätundersökning för att få in 

synpunkter och önskemål från kommunens invånare. Utveckling av stranden i 

Kungsängen, vars badplats heter Gröna udden, var en av platserna som 

engagerade kommuninvånarna mest.  

Översynen av stränder resulterade i ett antal förslag och slutsatser med 

utgångspunkt i inventeringen av kommunens stränder, inkomna 

medborgarförslag samt enkätsvar. För varje allmän badplats togs det fram 

särskilda och åtgärds- och utvecklingsförslag. Åtgärds- och 

utvecklingsförslagen i översynen utgör en grund för framtida beslut om 

satsningar på kommunens stränder. För stranden i Kungsängen togs ett förslag 

fram om att genomföra en mer omfattande förändring i linje med den som 

medborgarförslaget beskriver. 

Eftersom medborgarförslaget rörande stranden i Kungsängen har tagits i 

beaktande i utformandet av förslagen i översynen, bedömer 

kommunledningskontoret att medborgarförslaget är besvarat. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2022. 

• Medborgarförslag rörande stranden i Kungsängen den 25 januari 2016. 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

februari 2016 

• Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun, godkänd av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022. 

Ärendet 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande stranden i Kungsängen. I förslaget 

framhålls att stranden har stor potential att bli mer attraktiv. Förslagsställaren 

föreslår att kommunen ser till att det utarbetas ett sammanhållet förslag för hela 

området som bland annat omfattar badplats, längre strandpromenad, trädäck, 

planteringar, parkering och byggnad för servering. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Förslag om utveckling av stranden i Kungsängen i genomförd översyn 
av kommunens strandlinje 

Upplands-Bro kommun ligger i ett unikt läge med både tillgång till Mälaren 

och sjöar. Kommunen växer och många flyttar till eller besöker kommunen just 

för att kunna njuta av natur och mark i närhet av vatten.  

Kommunens invånare är engagerade i strändernas utveckling och under åren 

har många medborgarförslag inkommit om just detta.  

För att undersöka förutsättningar för utveckling av kommunens stränder gav 

Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021 i uppdrag till Kultur- och 

fritidsnämnden att genomföra en översyn och inventering av kommunens 

badplatser och naturstränder. Översynen genomfördes under hösten 2021 och 

våren 2022 och slutrapporten godkändes av Kultur- och fritidsnämnden den 31 

maj 2022.  

I arbetet med översynen av stränder genomfördes en inventering av stränder 

och badplatser i kommunen. För att få veta mer om invånarnas önskemål om 

utveckling av stränder genomfördes en enkätundersökning. 464 enkäter blev 

besvarade med hundratals frisvar om idéer och önskemål från kommunens 

invånare.  

Utveckling av stranden i Kungsängen, vars badplats heter Gröna udden, var en 

av platserna som engagerade kommuninvånarna mest. Förslagen i enkäten 

handlade bland annat om att bygga bättre badbrygga, strandpromenad, större 





 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-08-29 KS 16/0036 

 
 

kunde genomfördes var dock flera år sedan eftersom isen sedan dess varit för 

tunn på denna del av Mälaren för plogning och skridskoåkning.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

I arbetet med översynen av stränder genomfördes en genomgång av tidigare 

inkomna medborgarförslag som berörde stränder i kommunen. Synpunkter och 

förslag i dessa medborgarförslag tillsammans med inventering av strandlinjen 

och förslag i enkätundersökningen låg till grund för de förslag som 

översynsutredningen tog fram.   

Enkätundersökningen visade att det var många som hade liknande förslag som 

förslagsställaren i aktuellt medborgarförslag. Ett av förslagen är därför att 

genomföra en mer omfattande förändring av stranden i Kungsängen som ligger 

i linje med förslagsställarens önskemål.  

Åtgärds- och utvecklingsförslagen i översynen utgör en grund för framtida 

beslut om satsningar på kommunens stränder. Eftersom medborgarförslaget 

rörande stranden i Kungsängen har tagits i beaktande i utformandet av 

förslagen i översynen, bedömer kommunledningskontoret att 

medborgarförslaget är besvarat. 

Barnperspektiv 

Välkomnande strandnära platser med inbjudande ytor kan locka unga till 

utevistelse, rörelse och gemenskap och bidra till deras välmående och 

utveckling. Ett varierat utbud av aktiviteter bidrar till att göra stränder och 

badplatser attraktiva för fler målgrupper i olika åldrar. Då kan stranden bli en 

trygg mötesplats för unga såväl som gamla med olika intressen och från olika 

kulturer som befolkas dag som kväll. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 kanslichef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag rörande stranden i Kungsängen den 25 januari 2016. 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 

februari 2016 

3. Översyn av stränder i Upplands-Bro kommun, godkänd av Kultur- och 

fritidsnämnden den 31 maj 2022. 
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Beslut sänds till 

• Förslagsställaren 

• Samhällsbyggnadskontoret 

• Kultur-och fritidsnämnden 

 



     tranden i Kungsängen - KS 16/0036-7 Svar på medborgarförslag rörande stranden i Kungsängen : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2016 - Medborgarförslag om att se över området runt stranden i Kungsängen

 PROTOKOLLSUTDRAG 37 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-02-17 

 

 

§ 1 Medborgarförslag om att se över 
området runt stranden i Kungsängen 

 Dnr KS 16/0036 

Beslut 

Medborgarförslag överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

______________ 

Sammanfattning 

Den 25 januari 2016 inkom ett medborgarförslag från Tommy Lindberg, som 

föreslår att kommunen ska låta en landskapsarkitekt utarbeta ett sammanhållet 

förslag för stranden som är tillgängligt, attraktivt och skulle kunna omfatta 

badplats, strandpromenad, planteringar, parkering med mera. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om översyn av området runt stranden i Kungsängen 

Beslutet skickas till: 

 Förslagställaren 

 Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Utvecklare/utredare 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

2022-08-09 KS 21/0401  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Svar på medborgarförslag om upprustning av 
kulturhus i Bro 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat i 

och med att synpunkter på den pågående detaljplaneringen för byggnaden 

behandlas i detaljplaneprocessen. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att rusta Viktor Jonssonhuset (Stationsvägen 44 i 

Bro) till kulturhus sändes in till kommunen den 18 juni 2021. 

Byggnaden är en av de äldre i Bro och den har i olika utredningar pekats ut 

som viktig att bevara för att förstå Bros historia. 

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående uppdrag för att ta fram en ny 

detaljplan för fastigheten. I uppdraget ingår att ge goda förutsättningar för en 

upprustning av byggnaden utan att den förvanskas. I uppdraget ingår även att 

pröva möjligheten att bygga nya flerbostadshus intill byggnaden. 

Fastigheten ägs i dagsläget av ett privat bolag och det är detta bolag som har 

tagit initiativ till detaljplaneändringen. Samhällsbyggnadskontoret delar 

uppfattningen att Viktor Jonssonhuset är viktigt och ett krav i planförslaget är 

att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras. I det förslag till detaljplan som har 

varit på samråd är olika användningar möjliga. Det skulle kunna ställas om till 

kulturhus men några sådana planer är inte aktuella för tillfället. 

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under våren 2022 och ett antal yttranden 

lämnades in. Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta ställning till dessa 

yttranden i den fortsatta detaljplaneprocessen. Dess yttranden sammanfattas 

och kommenteras i en egen samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2022 

 Medborgarförslag, inkommet den 18 juni 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-08-09 KS 21/0401 

 
 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att rusta Viktor Jonssonhuset (Stationsvägen 44 i 

Bro) till kulturhus sändes in till kommunen den 18 juni 2021. 

Byggnaden är en av de äldre i Bro och den har i olika utredningar pekats ut 

som viktig att bevara för att förstå Bros historia. I dagsläget står byggnaden 

tom och även om grundskicket är gott pågår ett visst förfall. 

Samhällsbyggnadskontoret har ett pågående uppdrag för att ta fram en ny 

detaljplan för fastigheten. I uppdraget ingår att ge goda förutsättningar för en 

upprustning av byggnaden utan att den förvanskas. I uppdraget ingår även att 

pröva möjligheten att bygga nya flerbostadshus intill byggnaden. 

I medborgarförslaget uttrycks en oro över att ett sådant tillskott inte blir bra 

och att Upplands-Bro Kommun i stället skulle kunna rusta huset till ett 

kulturhus.  

Fastigheten ägs i dagsläget av ett privat bolag och det är detta bolag som har 

tagit initiativ till detaljplaneändringen. Samhällsbyggnadskontoret delar 

uppfattningen att Viktor Jonssonhuset är viktigt och ett krav i planförslaget är 

att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras. I det förslag till detaljplan som har 

varit på samråd är olika användningar möjliga. Det skulle kunna ställas om till 

kulturhus men några sådana planer är inte aktuella för tillfället. Bedömningen 

är också att byggnadens karaktär kan förstås även om delar av den används för 

bostäder. Läget är också lämpligt för förtätning med bostäder då det ligger nära 

pendeltågsstationen och därigenom har ett utmärkt kollektivtrafiksläge. 

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under våren 2022 och ett antal yttranden 

lämnades in. Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta ställning till dessa 

yttranden i den fortsatta detaljplaneprocessen. Dess yttranden sammanfattas 

och kommenteras i en egen samrådsredogörelse. 

Barnperspektiv 

Att bevara Viktor Jonssonhuset är viktigt för att skapa en möjlighet att se spår 

av Bros historia. Särskilt kan detta vara viktigt för barn och ungdomar som inte 

har egna minnen av denna tid. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-08-09 KS 21/0401 

 
 

 

 

Thomas Lenell Jonas Uebel 

Samhällsbyggnadschef 

 

Tove Carlsson 

Plan- och exploateringschef 

 

Miljö- och stadsbyggnadschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 18 juni 2021 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-09-01 KS 21/0621  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
hösten 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 september 2022 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 32 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2022 

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 september 2022 fanns 

nedanstående 32 obesvarade medborgarförslag. 

Medborgarförslag  Inkom  Behandling  

KS 22/0490 
Medborgarförslag om 

vinterbad i Lillsjön 

26 augusti 2022  

KS 22/0480  

Medborgarförslag om 
sand vid Lillsjöbadet 

18 augusti 2022  

KS 22/0477 
Medborgarförslag om 

att ta bort träd vid 

15 augusti 2022  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-09-01 KS 21/0621 

 
 

badplatsen Björkvik, 

Ådö 
 

KS 22/0476 
Medborgarförslag om 

plantering av fruktträd 
och bärbuskar på 

allmänna områden 

13 augusti 2022  

KS 22/0473 

Medborgarförslag om 

upprustning av 
discgolfbanan vid 

Lillsjön 

8 augusti 2022 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0469 

Medborgarförslag om 
fler blommor i 

kommunen 

31 juli 2022  

KS 22/0449 

Medborgarförslag 

gällande fotbollsmål i 
målarparken 

5 juli 2022 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0434 
Medborgarförslag 

gällande fontän och 
plaskdamm i 

Stjärnparken 

24 juni 2022 Planerad behandling i 
Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0433 

Medborgarförslag 

gällande plaskdamm i 
Stjärnparken 

23 juni 2022 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0432 
Medborgarförslag 

gällande linbana och en 

plaskdamm i 
Stjärnparken 

 

23 juni 2022 Planerad behandling i 
Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0328 

Medborgarförslag om 
pumptrackbanor i 

Kungsängen 

1 maj 2022  

KS 22/0318 

Medborgarförslag om 

att anordna aktiviteter 
på Kungsängens torg 

27 april 2022 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0311 

Medborgarförslag om 

kallbad vid Lillsjön 

26 april 2022 Kommunfullmäktige 

överlämnade till Kultur- 

och fritidsnämnden för 
beslut den 15 juni 2022. 

KS 22/0294 
Medborgarförslag om 

19 april 2022 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-09-01 KS 21/0621 

 
 

att stänga av Skolvägen 

i Kungsängen för 
genomfartstrafik med 

undantag för SL-

trafiken 

Tekniska nämnden för 

beslut den 15 juni 2022. 

KS 22/0282 
Medborgarförslag om 

att anlägga en gång- 

och cykelbana längs 
Energivägen i Brunna 

11 april 2022 Planerad behandling i 
Kommunfullmäktige 

den 21 september 2022. 

KS 22/0255 
Medborgarförslag om 

gång- och cykelväg i 

Brunna 

4 april 2022 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 

beslut den 15 juni 2022. 

KS 22/0160 
Medborgarförslag om 

att anläggning av 

pulkabackar i 
bostadsområden runt 

om i kommunen. 

9 februari 2022 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 

beslut den 30 mars 
2022. 

KS 22/0075 

Medborgarförslag om 

belysning i 
pulkabacken mot 

Gröna dalen i Brunna 

12 januari 2022 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 16 februari 

2022. 

KS 22/0055 

Medborgarförslag om 
att införa krav på att 

vårdpersonal ska 

vaccineras 

3 januari 2022 Kommunfullmäktige 

överlämnade till Äldre- 
och omsorgsnämnden 

för beslut den 16 

februari 2022. 

KS 21/0670 

Medborgarförslag om 
att tillgängliggöra 

stigen till 
naturreservatet för att 

boende i Norrboda ska 

kunna gå till 
Lillsjöbadet 

12 december 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Tekniska nämnden för 

beslut den 16 februari 
2022. 

KS 21/0663 
Medborgarförslag om 

övertagande av 

väghållningsansvar för 
Rösaringvägen (902) 

7 december 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 

beslut den 16 februari 
2022. 

KS 21/0573 
Medborgarförslag om 

hundrastgård i Brunna 

26 oktober 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 30 mars 

2022. 

KS 21/0566 24 oktober 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-09-01 KS 21/0621 

 
 

Medborgarförslag 

angående bommar vid 
gång- och cykelvägar 

Tekniska nämnden för 

beslut den 15 december 
2021. 

KS 21/0521 
Medborgarförslag om 

att förbättra 
Lillsjötoppen 

23 september 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 15 december 

2021. 

KS 21/0508 

Medborgarförslag om 

att skapa en 
välkomstpark vid 

trafikplats Kockbacka – 

”Bro Välkomstpark” 

20 september 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Kommunstyrelsen, 
Tekniska nämnden samt 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 
yttrande den 10 

november 2021. Kultur- 
och fritidsnämnden 

yttrade sig den 31 maj 

2022. 

KS 21/0424 

Medborgarförslag om 
en ny väg för 

genomfart förbi Bro 

Gårdstad 

29 juni 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Kommunstyrelsen för 

beslut den 13 oktober 

2021. 

KS 21/0401 
Medborgarförslag om 

upprustning av 

kulturhus i Bro 

18 juni 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Kommunstyrelsen för 

beslut den 10 november 
2021. 

KS 21/0372 
Medborgarförslag om 

att anlägga farthinder 

på Pettersbergsvägen i 
Norrboda 

2 juni 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 

beslut den 13 oktober 
2021. 

KS 21/0280 

Medborgarförslaget om 

renovering av 
gångvägen från 

Rönnbärsvägen mot 

Örnäs 

14 april 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 9 juni 2021. 

KS 20/0174 

Medborgarförslag om 
att bygga ett 

trygghetsboende i 
Tibble 

2 mars 2020 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Kommunstyrelsen för 

beslut den 29 april 2020. 

KS 16/0096 
Medborgarförslag om 

att bevara Fiskartorpet 

3 september 2016 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Kommunstyrelsen för 

beslut den 23 mars 
2016.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-09-01 KS 21/0621 

 
 

KS 16/0036  

Medborgarförslag 
rörande stranden i 

Kungsängen 

25 januari 2016  Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Kommunstyrelsen för 

beslut den 17 februari 

2017. Planerad 
behandling i 

Kommunstyrelsen den 5 
oktober 2022. 

 

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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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Administrativ handläggare / Registrator 

Enheten för arkiv och registratur  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2022-09-20 KS 21/0622  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av obesvarade motioner hösten 
2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 20 september 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 21 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 20 september 2022 

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 

ska 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 21 obesvarade motioner per den 20 september 

2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-09-01 KS 21/0622 

 
 

Motioner Inkom Remitterad / behandling 

KS 22/0520 

Motion om rapportering 

av 

visselblåsarfunktionen  

Erik Karlsson (V) 

20 september 2022 Anmäld till 

kommunfullmäktige den 21 

september 2022.  

KS 22/0386 

Motion om gång- och 

cykelväg längs väg 840, 

269 och 263 

Erik Karlsson (V) 

2 juni 2022 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 19 

oktober 2022. Remitterad 

till Tekniska nämnden för 

yttrande den 13 juni 2022. 

KS 22/0110 

Motion om 

förutsättningar för 

förtroendevalda. 

Sara Ridderstedt (MP) 

31 januari 2022 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 30 

mars 2022. 

KS 22/0056 

Motion om information 

för solceller i ny- och 

ombyggnad som 

behöver tillstånd 

Erik Karlsson (V) 

2 januari 2022 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 16 

februari 2022. Remitterad 

till Bygg- och 

miljönämnden den 10 maj 

2022. 

KS 21/0690 

Motion om en hållbar 

måltidsverksamhet i 

Upplands-Bro 

kommun. 

Erik Karlsson (V) 

17 december 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 16 

februari 2022. Remitterad 

till Utbildningskontoret för 

yttrande den 20 december 

2021. Remitterad till 

Socialkontoret för yttrande 

den 22 december 2021. 

KS 21/0672 

Motion om 

klimatfärdplan. 

Sara Ridderstedt (MP) 

13 december 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 16 

februari 2022. 

KS 21/0495 10 september 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 13 

oktober 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-09-01 KS 21/0622 

 
 

Motion om anläggande 

av laddplatser. 

Catharina Andersson 

(S) 

KS 21/0476 

Motion om 

klimatanpassning. 

Sara Ridderstedt (MP) 

19 augusti 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 13 

oktober 2021. 

KS 21/0380 

Motion om 

kompletterande 

fartdämpande åtgärder 

vid vägar med 30 km/h. 

Catharina Andersson 

(S) 

7 juni 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 

juni 2021. Remitterad till 

Tekniska nämnden för 

yttrande den 7 juni 2021. 

Tekniska nämnden yttrade 

sig den 14 juni 2022. 

Planerad behandling i 

Kommunstyrelsen den 5 

oktober 2022. 

KS 21/0379 

Motion om skötsel av 

bostadsnära ytor. 

Catharina Andersson 

(S) 

7 juni 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 

juni 2021. Remitterad till 

Tekniska nämnden för 

yttrande den 7 juni 2021. 

KS 21/0378 

Motion om 

kompletterande 

åtgärder på Torget i 

Kungsängen. 

Catharina Andersson 

(S) 

6 juni 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 

juni 2021. Remitterad till 

Tekniska nämnden för 

yttrande den 7 juni 2021. 

KS 21/0296 

Motion om att använda 

hästar i park- och 

förvaltningsarbetet. 

Sara Ridderstedt (MP) 

24 april 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 28 

april 2021. Remitterad till 

Tekniska nämnden för 

yttrande den 27 april 2021. 

KS 21/0281 

Motion om att inrätta 

en familjecentral i 

16 april 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 28 

april 2021. Remitterad till 



120 Redovisning av obesvarade motioner hösten 2022 - KS 21/0622-4 Redovisning av obesvarade motioner hösten 2022 : Redovisning av obesvarade motioner hösten 2022

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-09-01 KS 21/0622 

 
 

Upplands-Bro 

kommun. 

Sara Ridderstedt (MP) 

Utbildningsnämnden, 

Socialnämnden och Äldre- 

och omsorgsnämnden för 

yttrande den 19 april 2021. 

Socialnämnden yttrade sig 

den 27 januari 2022. Äldre- 

och omsorgsnämnden 

yttrade sig den 7 mars 2022. 

Utbildningsnämnden yttrade 

sig den 8 mars 2022. 

KS 21/0223 

Motion om 

energibesparing i 

kommunalt ägda 

byggnader. 

Erik Karlsson (V) 

19 mars 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 31 

mars 2021. 

KS 21/0128 

Motion om att utveckla 

Kulturskolan i 

Upplands-Bro 

kommun. 

Naser Vukovic (S) 

9 februari 2021 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 31 

mars 2021. Remitterad till 

Kultur- och fritidsnämnden 

för yttrande den 9 februari 

2021. Kultur- och 

fritidsnämnden yttrade sig 

den 28 september 2021. 

Remitterad till 

Utbildningsnämnden för 

yttrande den 1 oktober 

2021. 

KS 20/0829 

Motion om modell som 

belyser 

företagsperspektiv i 

beslut som kommunen 

fattar. 

Camilla Janson (S) 

9 december 2020 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 17 

februari 2021. 

KS 20/0781 

Motion om perspektivet 

om kommande 

generationer. 

Sara Ridderstedt (MP) 

18 november 2020 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 16 

december 2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-09-01 KS 21/0622 

 
 

KS 20/0715 

Motion om kommunalt 

övertagande av väg 

mellan Låssa kyrka och 

Rösaringsåsen 

Naturreservat. 

Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 11 

november 2020. Remitterad 

till Tekniska nämnden för 

yttrande den 9 november 

2020. Tekniska nämnden 

yttrade sig den 19 april 

2021. Behandlad i 

Kommunstyrelsen den 29 

september 2021. 

Kommunfullmäktige 

återremitterade ärendet den 

13 oktober 2021. 

KS 19/0354 

Motion om 

trädförsörjningsstrategi 

Sara Ridderstedt (MP) 

14 juni 2019 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 

oktober 2019. Remitterad 

till Tekniska nämnden den 

20 juni 2020. Tekniska 

nämnden yttrar sig den 15 

juni 2020. 

Kommunfullmäktige 

återremitterade 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) 

16 maj 2018 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 19 

september 2018. Remitterad 

till Utbildningsnämnden för 

yttrande den 18 september 

2018. Utbildningsnämnden 

yttrade sig den 13 november 

2018. 

KS 17/0202 

Motion om 

integrationsstrategi för 

Upplands-Bro 

kommun. 

Nawal Al-Ibrahim (L), 

Niklas Odelberg (L), 

Martin Normark (L) 

14 juni 2017 Anmäld som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 13 

september 2017. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-09-01 KS 21/0622 

 
 

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.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  

   

camilla.stark@upplands-bro.se 

2022-08-23 KS 22/0091  

Trygghetsutskottet 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Medborgarlöfte  

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta medborgarlöfte 2022-

2024 

Sammanfattning 

Trygghetsutskottet beslutade den 18 februari 2022 att uppdra Kommundirektör 

att gemensamt med Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro ta fram ett förslag 

på gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare.  

Under perioden kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 

kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med 
medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. 

Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

Medborgarlöftet är giltigt från och med beslutsdatum i Kommunstyrelsen till 

och med den 31 december 2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2022. 

 KS 22/0091 Medborgarlöfte 2022-2024 

Ärendet 

Trygghetsutskottet beslutade den 18 februari 2022 att uppdra Kommundirektör 

att gemensamt med Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro ta fram ett förslag 

på gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 22/0091 

 
 

 

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för 

polisen att komma närmare medborgaren. Ett medborgarlöfte är ett åtagande 

gentemot medborgarna som polis och kommun kan göra i samverkan, gärna 

även med andra samverkansparter. Medborgarlöften tar upp åtgärder som 

ligger nära medborgarnas vardag och som passar att kommunicera. 

Medborgarlöftet är på så vis samverkansöverenskommelsens publika och 

kommunikativa del. 

Under perioden kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 

kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med 
medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. 

Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

Medborgarlöftet är giltigt från och med beslutsdatum i Kommunstyrelsen till 
och med den 31 december 2024. 

Barnperspektiv 

En samverkan mellan kommun och polis för ett tryggare och säkrare 

närsamhälle är gynnsamt för alla medborgare, och kan bidra till en tryggare 

och säkrare plats för barn och unga att växa upp på. Medborgarlöften baseras 

på medborgarnas lägesbild och där ingår även gruppen barn och unga, i 

processen med framtagande av ett medborgarlöfte har ungas perspektiv 

inhämtats. Barn och ungas situation särskilt utpekats och kommer därmed 

prioriteras i ett medborgarlöfte.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 22/0091 

 
 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

 

Bilagor 

1. KS 22/0091 Medborgarlöfte 2022-2024 

 

Beslut sänds till 

 Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 
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Kommunledningskontoret 
 Datum     

Trygghets- och säkerhetsavdelningen 2022-06-23     
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Medborgarlöfte i Upplands-Bro 2022-2024 
Polisen och Upplands-Bro kommun kommer under 2022-2024 särskilt fokusera 

på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö i kommunen.  

Informationsinsamling 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare. Information kring den lokala 

lägesbilden uppdateras även i de aktuella samverkansforum mellan kommun 

och polis som genomförs kontinuerligt. 

 

Medarbetardialoger har genomförts med både Upplands-Bro kommun och 

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Öppna medborgardialoger har 

genomförts på offentliga platser runt om i kommunen vid fyra innan 

annonserade tillfällen. Information från näringslivet har inhämtas genom polis 

och trygghetssamordnares medverkan under Näringslivsdagen våren 2022. Ett 

ungdomsperspektiv har erhållits genom öppna dialoger på Upplands-Bro 

gymnasium och vid två tillfällen har seniorer bjudits in för samtal för att 

tillförsäkra även ett specifikt seniorperspektiv.  

 

Utöver detta har statistik, enkätsvar och tidigare samverkansöverenskommelse 

legat till grund för informationen till medborgarlöftet.  

 

Lägesbilden 

I samverkansforum samt i dialoger har stort fokus hamnat på ungdomsfrågor. 

Ungdomar utan fritidssysselsättning ses i riskzon för att rekryteras till 

kriminella nätverk, men även när det gäller risk för brottslighet eller annat 

otrygghetsskapande. Önskemål har funnits att satsa mer på aktiviteter för 

ungdomar samt för kommuninnevånare över lag.  

 

I medarbetardialoger har stort fokus legat på ungdomar och narkotika, samt 

narkotikans konsekvenser i form av kriminalitet och skadegörelse. I 

medborgardialoger har gängkriminalitet och den grövre brottsligheten upplevts 

som prioriterade områden. Särskilt utpekad otrygg plats är framförallt centrala 

Bro.   
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2022-06-23   

 

 

Det framkommer ofta i medborgardialoger en önskan om polisen och 

kommunens synlighet i offentlig miljö, som en trygghetsskapande faktor i sig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att medborgare upplever sig trygga när platsen 

är väl belyst och befolkad, när en känner många i sitt närområde samt vid 

naturlig synlighet av polis, väktare och andra trygga vuxna – inte bara när brott 

begåtts.  

 

Det framkommer i dialoger med seniorer att stor del utsatts för 

telefonbedrägerier.  

 

Medborgardialogerna har upplevts som mycket positiva och trygghetsskapande 

aktiviteter där polis/kommun och kommunmedborgare kunnat mötas för att 

utbyta information och synpunkter. Det framkommer att både polis och 

kommun behöver förbättra sin kommunikation ut till medborgare kring de 

trygghetsinsatser som redan idag görs i kommunen.  

 

Det här ska vi göra 

Under perioden från beslutsdatum 2022 till och med december 2024 kommer 

lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro kommun att särskilt 

fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med medborgare, 

ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. Prioriterat 

område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

I vårt medborgarlöfte till dig som bor i Upplands-Bro kommer polis och 

kommun att göra följande:  

• Tillsammans med kriminalvården implementera GVI (Group Violence 

Intervention) under 2022- 2023. Arbetet med GVI riktar sig mot den 

grövsta brottsligheten och skjutvapenvåldet i vårt samhälle och tar 

krafttag mot den nätverksorganiserade brottsligheten.  

 

• Minst en gång per termin genomföra mobila medborgardialoger i 

Upplands-Bro kommun med hjälp av kommunbuss och polisbil. Dessa 

dialoger har ett tydligt trygghetsfokus och förutom öppna samtal 

kommer information kring det trygghetsarbete som görs i kommunen 

att ges, och önskemål och tankar från kommunmedborgare att inhämtas.   

 

• Genomföra minst två tematräffar/informationsträffar per termin riktade 

till medborgare i Trygghetscenter i Bro. Under ovan nämnda mobila 

medborgardialoger kommer förslag på teman inhämtas av medborgare 

och redan planerade träffar kommer att presenteras och bjudas in till.  

 

• Under 2022 sammanställa en modell för att öka barn och ungas 

samhällstillit, där kommun och polis medverkar. Modellen innefattar 
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strukturerade möten mellan polis och barn/ungdomar barn där unga är 

delaktiga i utformningen. 

 

• Genomföra minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser i samverkan 

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands- Bro och Härnevimottagningen i 

Upplands-Bro. 

 

• Minst en gång per läsår bjuda in föräldrar till en föreläsning med fokus 

narkotika, ungdomar och kriminalitet samt vid önskemål medverka på 

skolornas föräldramöten med syfte att visa synlighet samt ge info kring 

ovan. 

 

• Per år genomföra minst sex i förväg planerade 

synlighetsinsatser/trygghetsinsatser, framförallt med fokus på centrala 

Bro. Planerade tillfällen där polis, kommunal verksamhet och 

civilsamhället finns på plats i det offentliga rummet tillsammans. 

 

• Ge ut information till seniorer om hur en kan skydda sig mot 

bedrägerier. 

 

Förväntad effekt 

Syftet med medborgarlöftet är att tillgodose de önskemål som medborgarna 

framfört under medborgardialogerna. Genom ovan beskrivna åtgärder 

förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i områdena.  

Följ med i hur det går! 

Löftet ska följas upp under giltighetstiden och kommer att kommuniceras till 

medborgarna främst på polisens och kommunens hemsidor samt i sociala 

medier. Detta kan även kommuniceras vid öppna dialoger på Trygghetscenter 

och genom kommunbussen, samt vid gemensamma insatser.   
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§ 14 Medborgarlöfte 
 Dnr KS 22/0091 

Beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta medborgarlöfte 2022–

2024. 

Sammanfattning 

Trygghetsutskottet beslutade den 18 februari 2022 att uppdra Kommundirektör 

att gemensamt med Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro ta fram ett förslag 

på gemensamt medborgarlöfte. 

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete som kommun och polis har ett gemensamt ansvar för. Som underlag till 

det lokala medborgarlöftet ligger flertalet genomförda dialoger, både med 

medborgare, näringsliv och medarbetare.  

Under perioden kommer lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 
kommun att särskilt fokusera på en ökad synlighet och kommunikation med 

medborgare, ungdomsfrågor, narkotika samt nätverksrelaterad kriminalitet. 
Prioriterat område är Bro, men samtliga områden i kommunen berörs.  

Medborgarlöftet är giltigt från och med beslutsdatum i Kommunstyrelsen till 

och med den 31 december 2024. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 juni 2022. 

 KS 22/0091 Medborgarlöfte 2022–2024 

Förslag till beslut 

Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta medborgarlöfte 2022–

2024. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att de finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 
finner att Trygghetsutskottet beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 

   

Kommunledningskontoret  

   

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2022-09-06 KS 22/0006  

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 2022 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  

 Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 2 för Kommunstyrelsen  

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för perioden januari-
augusti med prognos för helår 2022 gällande Kommunstyrelsen. 
 

Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett 
överskott på 7,3 mnkr för årets första åtta månader. Överskottet förklaras av 

mindre överskott inom flera verksamheter. Flera verksamheter har enligt plan 
högre kostnader under hösten. Helårsprognosen är i nivå med budget. 
 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar 
sammantaget ett överskott i tertial 2 på 52 mnkr som till största delen kommer 

från exploaterings- och gatuersättningar i exploateringsprojekt. 
Helårsprognosen för samhällsbyggnadskontoret beräknas ge ett ökat överskott 
på cirka 122 mnkr jämfört mot budget. 

 
I tertialrapporten presenteras en sammanfattning av det arbete som pågår 

inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de uppdrag och nämndmål 
som är beslutade i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16 

 Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för perioden januari-
augusti med prognos för helår 2022 gällande Kommunstyrelsen. 

 
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 7,3 mnkr för årets första 
åtta månader. Överskottet förklaras av mindre överskott inom flera 

verksamheter. Flera verksamheter har enligt plan högre kostnader under 
hösten. Helårsprognosen är i nivå med budgeten. 
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Samhällsbyggnadskontoret redovisar sammantaget ett överskott i tertial 2 på 
52 mnkr som till största delen kommer från exploaterings- och gatuersättningar 

i exploateringsprojekt däribland Brogård, Norrboda, Tegelhagen (Husbytorp 
etapp 1). Antalet sålda tomträtter har även varit större än beräknat under tertial 
2 och genererat ett överskott. Kontoret har haft ökade kostnader kopplat till 

omdaning Bro, och enlighet med beslut i Kommunstyrelsen ska dessa 
finansieras av exploateringsintäkter. Kontoret har också haft kostnader för en 

befarad kundförlust till följd av en tvist avseende ett äldre avtal.  
 
Helårsprognosen för samhällsbyggnadskontoret beräknas ge ett ökat överskott 

på cirka 122 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på ökade 
intäkter från övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt 

(Tegelhagen) och gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland 
annat Trädgårdsstaden. Kostnaderna för helår beräknas samtidigt bli högre med 
anlednings av kostnader kopplat till omdaning Bro och den kundförlust som 

redogjorts för ovan.  
 

I tertialrapporten presenteras en sammanfattning av det arbete som pågår 
inom Kommunstyrelsens verksamheter kopplat till de uppdrag och nämndmål 
som är beslutade i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022. 

 
Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när 
verksamhet utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende 

digitalisering fortsatt, utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro 
belönades med en finalistplats som Årets digitaliseringskommun på 

Kvalitetsmässan. 

Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i 
flera olika nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att 

Upplands-Bro kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition 
stärker förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda 

förutsättningar för att bidra i samhällsutvecklingen. 

Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden 
utvecklats och stärkts. Bland annat har en undersökning genom Tryggare 

Sverige genomförts där fokus handlar om att stärka förutsättningarna för 
näringslivet. Genom de mätningar som genomförs visar utvecklingen på att 

åtgärderna ger resultat. Den nya samverkansöverenskommelsen och de nya 
medborgarlöftena med polisen och beslutet om att utveckla en modell med stöd 
av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och tryggt Upplands-Bro. 

Barnperspektiv 

Barnpespektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  
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Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen 
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 Ansvarig handläggare 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 
År 2022 har påverkats av nya risker och hot och stora förändringar i världen. Alla dessa 
skeenden och förändringar påverkar det kommunala uppdraget.  

I februari anfaller Ryssland Ukraina och kriget i Europa utbryter. Under våren meddelar 
Kina om sin strävan om att utvecklas mot en supermakt. I maj påbörjar Sverige sin 
ansökan till Nato. Inflationen i augusti är 9% och Riksbanken höjer i september 
styrräntan till 1,75%. Elpriserna har höjts kraftigt och energibrist utgör ett reellt hot.  

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen, 
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun. 
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i 
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering. 

Pandemin som utbröt 2019 har inte ännu släppt greppet och vaccinationer har fortsatt. 
Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och förbereda för invånarna för 
vaccinering. 

Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när verksamhet 
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt, 
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som 
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan. 

Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika 
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att Upplands-Bro 
kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition stärker 
förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda förutsättningar för att 
bidra i samhällsutvecklingen. 

Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden utvecklats och 
stärkts. Bland annat har en undersökning genom Tryggare Sverige genomförts där fokus 
handlar om att stärka förutsättningarna för näringslivet. Genom de mätningar som 
genomförs visar utvecklingen på att åtgärderna ger resultat. Den nya 
samverkansöverenskommelsen och de nya medborgarlöftena med polisen och beslutet 
om att utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och 
tryggt 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-, upphandlings- 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 
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Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, Mark- och naturenheten 
samt Plan- och exploateringsenheten som ingår i Samhällsbyggnadskontorets Projekt- 
och myndighetsavdelning. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Trygghet och säkerhet 

Stort fokus ligger på ökad trygghet i kommunen. I detta ryms bland annat arbetet med 
det utsatta området i Bro. Samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis har 
fokus på: Inget utsatt område i Upplands-Bro, våld, trygga offentliga miljöer, unga i 
riskzon. Ett nytt gemensamt medborgarlöfte tas fram av kommun och polis och flera 
medarbetar- och medborgardialoger har hållits under våren. Medborgarlöftet går upp för 
beslut i Trygghetsutskottet i september. 

Utvecklingen med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) fortsätter bland annat 
genom utbildningssatsning och översyn av rapportörer. Planering är också påbörjad för 
EST Näringsliv och EST Unga. 

Ett särskilt fokus på folkhälsa kommer att finnas under 2022, bland annat genom 
framtagandet av en suicidpreventiv handlingsplan, en påbörjad ANDTS-handlingsplan 
(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel), samt ett samarbete med organisationen En 
Frisk Generation. 

Trygghetsutskottet har tagit beslut gällande framtagandet av en kamerastrategi och ett 
ordförandebeslut har tagits gällande att förstärka det situationella brottsförebyggande 
arbetet. 

Invånarfokus 

Kommunen kan nu erbjuda våra invånare över 300 e-tjänster. Tjänsterna har möjliggjort 
att kommunen lämnar pappersblanketter och skapar möjligheter till ökad tillgänglighet, 
kortare processvägar, automatiserade handläggningsprocesser, kortare svarstider och 
sammanställt underlag till beslut. 

Under sommaren lanserades en extra insatt serie med sju avsnitt i kommunens podd 
Bättre tillsammans. Sommarpodden hade fokus på personliga berättelser som berättades 
av kommuninvånarna. 

Kommunbussen som är en ny satsning lanserades den 16 och 17 juni.  Det är ett steg för 
en tät och aktiv dialog med invånarna, på plats ute i kommunen. Vidare arbetas det med 
Contact Center 3.0, ett projekt för att utreda möjligheter till effektiviseringar, 
digitalisering och förenkling för invånare vid kontakt med kommunen. 

Omdaning Bro 

Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är 
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr 
utvecklingen. Under perioden har projektet därmed drivits enligt de direktiv och den 
organisation som tillsattes i slutet av 2021. Social hållbarhet är det styrande perspektivet 
i omdaningen och därför har metodutveckling samt delaktighet stort fokus. Under 
perioden har dels samverkan med SKR och forskare konkretiserats för att utveckla 
metoder för delaktighet bland samhällets intressenter, såsom invånare, verksamma och 
civilsamhälle. Ytterligare detaljer kring vad som skett i Omdaning Bro under perioden 
presenteras under avsnitt 2. Mål och resultat. 
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Näringsliv 

Upplands-Bro kommun klättrar till nionde plats av 181 kommuner som deltar i den 
årliga NKI-rankingen, som presenterades den 22 april. Rankingen gäller kommunernas 
service till lokala företag. Bland de 55 kommunerna inom Stockholms Business 
Alliance ligger Upplands-Bro på en tredjeplats. Kommunen klättrar i sitt totala resultat, 
från 76 till 83 i NKI för 2020 års ärenden. 

En undersökning har genomförts hos lokala näringslivet kring påverkan av kriget i 
Ukraina. En majoritet av företagen i Upplands-Bro kommun har påverkats på något sätt 
av det pågående kriget i Ukraina, dieselhöjningar, elkostnader, livsmedel och råvaror 
var några av anledningarna. För att ta reda på hur det lokala näringslivet påverkats av 
kriget i Ukraina gjordes en undersökning som påbörjades 18 mars och avslutades 22 
april. Var tredje företag uppgav att de var direkt påverkade av kriget i Ukraina. 
Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att 
kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. Resultatet från 
denna studie kommer presenteras i september. 

Mark och natur 

Fällning av Lejondalssjön pågår enligt tidplan. Åtgärder som syftar till restaurering av 
sjön är klara och etableringen för fällningen av sjön är avstädad. Det återstår att göra 
provtagningar av sjön under tertial 3. 

Utredningar har gjorts av Örnässjön som visar att sjön under rådande belastning kan 
självläka och framgent uppnå god status. För närvarande klassas sjön ha måttlig status. 
Under tertial 2 har den gamla syltfrabriken brunnit. Det finns skäl att tro att detta kan ha 
påverkat sjöns hälsa negativt då kemikalier (fabriken används idag som kemtvätt) kan 
ha spolats ut i sjön med släckvatten. 

Plan och exploatering 

 Godkänt planprogram för centrala Bro 
 Antagen detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.) (överklagad) 
 Antagen detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 
 Antagen detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro 
 Antagen detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) 

 Medgivande att teckna intentionsavtal för Trädgårdsstaden avseende att 
möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder 

 Nytt uppdrag avseende att utreda vägkoppling Brunna-Kockbacka 
 Nytt uppdrag avseende att utreda förutsättningar för trafikplats Kungsängen 
 Nytt uppdrag avseende översyn av gällande planer för att bedöma vilka planer 

som är i behov av uppdatering samt prioriteringsordning för de olika områdena 

  



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

     

  

    

 

             
           

              
            

             

  

           
             

   

                
  

                
          

              
              

   

            
              
               

            
             
             

  

             

   
 

 
     
   
    

 
  

  
  

    

 

            
            



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

  

            
            

          
             

            
  

    

     

 

              
             
                

         

  

              
               
            

                
          

               
               

              

   

        
        

               
     
           

     

             

 

     
   

 



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

     

 

          
      

  

             
 

                
            

    

           
        

           
             
        

     
           

            
   

  

      
 

 

            
             

      

  

              
              

             
             
           

               
               

            

            
               



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

           
              

  

 

             
              

              

  

              
                

               
                 

           
              

            
          

             
           

     

           
               

             
           

           
             

                  
             

            
              

         
             

              
              

            
              

           
                 

          
               
            

             

              
            

               



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

          

           
            

        
           

            
            

          
  

                  
            

             
              
             

           
              
              

       

            
              

              
               

             
            

             
             

                
        

        

 

              
               

             
            

               
                
                

      
               

          

  

            
              

           



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

            
              

            

              
           
             
            

             
              
          

   

           
            

           

           
                

              
            

              

             

 
  

  

 
    

    

  

         
     

 

              
              

  
             

            
            

              
            

  

                
                 

               



122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

         

                
               

            
            

          
          
              

          

    

         
   

 

                   
                

            

  

             
           

     

                
                

             
          





122 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen - KS 22/0006-1 Tertialrapport 2 2022 - Kommunstyrelsen : Bilaga 1 - Tertialrapport 2 2022 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2 2022 14(21) 

 

3.3 Ekonomisk analys 
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 7,3 mnkr för årets första åtta 
månader. Överskottet förklaras av mindre överskott inom flera verksamheter. Flera 
verksamheter har enligt plan högre kostnader under hösten. Helårsprognosen är i nivå 
med budgeten.  

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret redovisar sammantaget ett överskott i tertial 2 på 52 mnkr 
som till största delen kommer från exploaterings- och gatuersättningar i 
exploateringsprojekt däribland Brogård, Norrboda, Tegelhagen (Husbytorp etapp 1). 
Antalet sålda tomträtter har även varit större än beräknat under tertial 2 och genererat ett 
överskott. Kontoret har haft ökade kostnader kopplat till omdaning Bro, och enlighet 
med beslut i Kommunstyrelsen ska dessa finansieras av exploateringsintäkter. Kontoret 
har också haft kostnader för en befarad kundförlust till följd av en tvist avseende ett 
äldre avtal.  

Kapitalkostnaderna har varit lägre till följd av att större projekt som Lillsjö n-Örnässjöns 
Naturreservat och restaurering av Lejondalssjön inte blev klara förra året utan förväntas 
blir färdiga först till detta årsskifte. 

Helårsprognosen för samhällsbyggnadskontoret beräknas ge ett ökat överskott på cirka 
122 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror främst på ökade intäkter från 
övertagande av gator och parkområden i exploateringsprojekt (Tegelhagen) och 
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag för bland annat Trädgårdsstaden. 
Kostnaderna för helår beräknas samtidigt bli högre med anlednings av kostnader 
kopplat till omdaning Bro och den kundförlust som redogjorts för ovan.  

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redo- 
v isat 

tom 
202208 

Prognos 
kostnad
er 2022 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
av -

v ikelse 
hela 

projektet 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto Netto 

Temporära ytor 2022 2022 3 900 1 715 3 500 3 500 400 

Wallstreet 2022 2022 1 000 748 1 000 1 000 0 

Summa   4 900 2 463 4 500 4 500 400 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Temporära ytor 

Under perioden har aktiviteter i offentlig rum genomförts för att aktivera och engagera 
Bro-bor i utvecklingen av Bro och med syfte att skapa mötesplatser. Social hållbarhet är 
det övergripande perspektivet i projektet Omdaning Bro där mötesplatser och 
delaktighet är viktiga delar för att stärka den sociala hållbarheten i området. Bland annat 
har en aktivitetscontainer installerats och aktiverats under sommaren. Vidare har bland 
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annat parkteater och ungas konstverkstad genomförts. Utfallet i perioden är i nivå med 
planerad verksamhet. Bedömning är att verksamhet finansierad med medel från sociala 
investeringsfonden kommer att ligga något under budget vid årets slut. 

Wallstreet 

Under perioden har planering och genomförande av konstfestivalen Wallstreet 
genomförts i Bro. Genomförandet har byggt på att aktivera offentligt rum och att göra 
det tillsammans med invånare. Kommunens ungdomar har därför erbjudits feriearbete 
genom festivalen. Temporära konstinstallationer har uppförts på olika platser. Utfallet 
under perioden är i linje med budget och förväntas ligga i linje med budget vid årets 
slut. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2021 

Redovisat 
202208 Budget 2022 

Kvar av 
budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna 0 0 1 127 0 -1 127 

Bredbandsutbyggnad 1 000 160 0 840 840 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 1 342 3 000 1 658 

Investeringsram KLK 1 500 0 1 004 1 500 496 

Ökad digitalisering 5 113 0 663 5 113 4 450 

Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 7 783 4 307 1 438 2 086 648 

Restaurering Lejondalssjön 8 000 9 527 2 540 0 -2 540 

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Våtmark Lejondalssjön 0 110 22 0 -22 

Våtmark Örnässjön 0 62 35 0 -35 

Utveckling Björknäs 
Camping 4 000 2 937 253 2 500 2 247 

Markförvärv Aspvik 787 0 787 787 0 

Omdaning Bro 6 300 0 182 6 300 6 118 

Upplands-Bro Härnevi 25:1 0 0 7 213 0 -7 213 

Summa 38 483 17 103 16 606 23 126 6 520 

3.7 Investeringsredovisningsprognos 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2021 

Prognos 
2022 Budget 2022 

Kvar av 
budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Omdaning Bro 6 300 0 1 900 6 300 4 400 

Upplands-Bro Härnevi 25:1 0 0 7 213 0 -7 213 

Upplands-Bro Härnevi 1:46 0 0 9 040 0 -9 040 

Upplands-Bro Ekhammar 
4:206 0 0 7 000 0 -7 000 

Upplands-Bro Ekhammar 
7:12 0 0 3 000 0 -3 000 

Upplands-Bro Ekhammar 
7:28 0 0 2 000 0 -2 000 
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Markförvärv Aspvik 787 0 787 787 0 

Internleasing datorer till 
verksamheterna 0 0 2 527 0 -2 527 

Bredbandsutbyggnad 1 000 160 500 840 340 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 3 000 3 000 0 

Investeringsram KLK 1 500 0 1 004 1 500 496 

Ökad digitalisering 5 113 0 2 500 5 113 2 613 

Lillsjön-Örnässjön 
naturreservat 7 783 4 307 2 086 2 086 0 

Restaurering Lejondalssjön 8 000 9 527 2 540 0 -2 540 

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Våtmark Örnässsjön 0 110 22 0 -22 

Våtmark Lejondalssjön 0 62 35 0 -35 

Björknäs Camping 4 000 2 937 253 2 500 2 247 

Summa 38 483 17 103 45 407 23 126 -22 281 

3.8 Kommentarer investeringsredovisning 
Strategiska fastighetsförvärv 

Ett fastighetsförvärv är genomfört och köpeskilling är erlagd för Upplands-Bro Härnevi 
1:25. Ytterligare fyra fastighetsförvärv är på gång att genomföras. Fastighetsförvärven 
avser en fastighet i Bro, Upplands-Bro Härnevi 1:45 och tre fastigheter i Kungsängen, 
Upplands-Bro Ekhammar 4:206, Upplands-Bro Ekhammar 7:12 och Upplands-Bro 
Ekhammar 7:28. 

Lillsjön - Örnässjön Allmänna anläggningar 

Markåtgärder vid Lillsjöns badplats. Bl.a. nya grillplatser, boardwalk och grönytor. 
Fortsatta investeringar planeras och bedöms bli klara inom budget senast 2022-12-31. 

Restaurering av Lejondalssjön 

Fällningen av Lejondalssjön är genomförd och fällningsföretaget är avetablerat. Redan 
nu kan en tydlig förbättring ses i siktdjup. Vattenprovtagning som ska genomförasa 
senare i höst kvarstår. 635 000 kr återstår i kostnader ännu ej fakturerade. Budget 
överskrids med 200 000 kr. Vid upphandlingen som gjordes för 3 år sedan aviserades att 
budgeten om 12,5 mnkr var otillräcklig (7,5 mnkr från kommunen och 5 mnkr i LOVA-
bidrag), avtalssumman var 12,7 mnkr. 25% av LOVA bidraget kvarstår att få från 
Länsstyrelsen. Dessa inkommer i början på 2023 vid slutrapportering av projektet. 

Våtmark Lejondalssjön 

Arbetet klart, slutredovisning gjord 2022-09-06. Arbetet avklarat inom budget. 
Länsstyrelsen som stått för 90% av kostnaderna återfår oanvända medel. 

Våtmark vid Örnässjön 

Arbetet klart och inom budget. Delar av bidrag för naturvårdsåtgärder återsänds 
Länsstyrelsen. 

Restaurering Örnässjön 

Beviljat bidrag har ej kunnat användas eftersom dessa inte får användas i 
utredningssyfte utan enbart för faktiska investeringar i åtgärder. Två utredningar är 
genomförda varav en visar att sjön har små marginaler för acceptabel fosfortillförsel 
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Norrboda - Brunna verksamhetsområde  
Under avslut. 

Ringvägen 
Ringvägen pågår etappvis och kommer vara klart till årsskiftet. Gjutartorget görs när 
Balder plockat ner sin ställning år 2023 och Kokillbacken ska finplaneras när Upplands-
Brohus är klara med byggtrafiken runt 2024 

Kockbacka finplanering 
Pågående entreprenadarbeten. Asfaltering och finplanering av villagator sker etappvis, 
kvarstående arbeten på Begoniaslingan beräknas färdigställas i sin helhet till Q3 2022. 

Trädgårdsstaden i Bro Etapp 1 
Pågående entreprenadarbeten. Cirkulationsplats vid Ginnlögs väg / Assurs väg är 
färdigställd. Arbete pågår på samtliga gator inom första detaljplanen, utbyggnaden 
utförs etappvis för att kunna påbörja utbyggnad av kvartersmarken i nordväst som ägs 
av Riksbyggen. Parallellt med Kommunens utbyggnad av allmän plats så förlägger Eon 
Energi fjärrvärmeledningar. Vattenverksamhet för Sätrabäcken har nekats. Utredning 
och omprojektering pågår. Markförberedande och -förstärkande arbeten samt 
kulvertering av dagvattentrumma under torget förskjuts därmed. Färdigställande av 
allmän plats kring kvarteren beräknas kunna starta Q2 2023. 

Riksbyggen har haft första spadtaget för deras första kvarter med flerbostadshus, samt 
andra kvarteret med radhus. Utbyggnad av skolbyggnad förväntas påbörjas Q1 2023 av 
Samhällsbyggnadsbolaget, och bedöms kunna färdigställas under 2024. Samlings- och 
delningshubben ”Gläntan” förväntas ha sitt första spadtag Q1 2023. Fastighetsbildning 
av de två Kommunägda kvarteren i öst pågår och förväntas kunna markanvisas till 
byggaktör vid årsskiftet 2022/2023 med en potentiell byggstart under 2024/2025. 

Tegelhagen 
Etapp 1 inklusive busshållplats är klart. Huvudgatan är asfalterad ner till Lertagsvägen 
och beräknas bli fullt färdig till vintern likaså lokalgator och parker i etapp 2. 
Lokalgator och parker i etapp 3 är igång men i olika faser. Parker beräknas klara under 
året, lokalgator, kajer och eventuell badplats kommer ligga några år bort i tiden. 
Exploatören har varslat personal samt lagt delar av utbyggnaden på is inom etapp 3, 
omfattning av detta är ännu oklart 

Granhammarsvägen etapp 2 
Under avslut. Vägen är besiktigad och invigd. 

Skällsta industriområde 
Inga åtgärder genomförda under 2022. 

Högbytorp 
Tvist pågår om exploateringsavtal. 

Viby 19:3 
Systemhandlingsprojektering färdigställd och Bygghandlingsprojektering under 
uppstart. Detaljplan har varit överklagad till mark- och miljööverdomstolen men 
nekades prövningstillstånd och har nu fått laga kraft. Upphandling av entreprenör till 
etapp 1 och 2 är planerad att ske strax efter årsskiftet och bygghandling för etapp 3 (som 
projekteringsgruppen har på option) är planerat att färdigställas i början av mars. 

Kockbacka gärde 
Detaljplan är antagen. Utifrån vald utformning för dagvattenhantering kommer 
systemhandlingsprojektering av allmän platsmark att fortsätta. 
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Tibbleängen 
Entreprenadarbeten pågår. Projektering av allmän plats startar under Q3 med 
efterföljande utbyggnad av samtlig allmän plats. Utbyggnaden kommer upphandlas och 
genomföras av Upplands-Bro kommun. Kommunens byggrätter i norr förväntas kunna 
markanvisas under 2022/2023. Utbyggnad av bostäder förväntas kunna starta Q1 2024. 

Klövberga etapp 1 
Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 24:e augusti. Exploatörens projektering 
(detaljprojekteringen) startade redan innan detaljplanen antogs och kommunens 
projektering av cirkulationsplatsen har även den kommit igång. Ny projektledare för 
exploatering ska ta över. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2022-09-17 KS 22/0451  

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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Revisionsrapport - Granskning av långsiktig 
ekonomisk prognos 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – granskning av 

långsiktig ekonomisk prognos. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av 

kommunens arbete med långsiktig ekonomisk prognos. Syftet med 

granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens bedömning av den 

långsiktiga ekonomiska utvecklingen är ändamålsenlig. Slutsatsen av analysen 

samt den revisionella bedömningen av kommunens arbete för långsiktig 

ekonomisk prognos är att kommunen står inför ekonomiska utmaningar, men 

att dessa är hanterbara inom ramen för målsättningar, arbetssätt och 

omvärldsbevakning.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2022 

 Revisionsrapport samt revisionsskrivelse  

Ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av 

kommunens arbete med långsiktig ekonomisk prognos. Syftet med 

granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens bedömning av den 

långsiktiga ekonomiska utvecklingen är ändamålsenlig. I uppdraget har också 

ingått att utarbeta en ekonomisk risk- och väsentlighetsanalys i form av en 

långsiktig prognos för kommunens finansiella ställning från 2022 till 2031.  

Slutsatsen av analysen samt den revisionella bedömningen av kommunens 

arbete för långsiktig ekonomisk prognos är att kommunen står inför 

ekonomiska utmaningar, men att dessa är hanterbara inom ramen för 

målsättningar, arbetssätt och omvärldsbevakning. Det poängteras särskilt att 

resultatutvecklingen är beroende av en kontinuerlig inflyttning. Dels för att 

tillgodose exploateringsvinster, och dels för att säkerställa att 

intäktsutvecklingen går i takt med kostnadsutvecklingen.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-09-17 KS 22/0451 

 
 

Revisorerna ser att det är en uppenbar ekonomisk risk om kommunens 

expansion skulle stanna av. De anser därför att Kommunstyrelsen bör nogsamt 

följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och säkerställa 

förutsättningarna för en fortsatt expansion.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

1. Har det definierats vad god ekonomisk hushållning innebär i Upplands-

Bro kommun? 

Ja. Det har fattats beslut om sju mål för god ekonomisk hushållning.  

Kommunledningskontorets kommentar: 

Ingen kommentar 

2. Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning? 

Delvis. Det finns utöver målen inga riktlinjer kopplat till arbetet med 

god ekonomisk hushållning. Målen i sig är dock tydliga.  

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunledningskontoret bedömer att målen är tillräckligt tydliga och 

ser inget behov i nuläget av att förtydliga dessa ytterligare. 

3. Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med 

tillräcklig kvalitet? 

Delvis. Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s prognosunderlag, 

pensionskostnadsberäkningar och demografiska prognos för 

budgetprocessen samtvolymberäkningar inom ramen för 

resursfördelning. Därtill har externa konsulter anlitats för att bedöma 

påverkansgraden av förändringar i utjämningssystem samt analys av 

kommunens standardkostnader. Det har inte genomförts samlade 

analyser i form av prognoser för kommunens samlade ekonomiska 

utveckling.  

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunledningskontoret bedömer att de metoder som används är 

tillräckliga. Då kommunens revisorer tidigt aviserade att de hade för 

avsikt att göra denna granskning av långsiktig ekonomisk prognos 

valde kommunledningskontoret att avvakta rapporten och inte 

genomföra en egen analys. Granskningen ger kommunen värdefull 

information i det kommande arbetet.  

4. Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga volymförändringar 

beaktas? 

Ja. Det finns en beräkningsmodell för ersättning som är kopplad till 

verksamheters underliggande volymutveckling. Detta primärtför skola 

och äldreomsorg. Beräkningarna utgår från kommunens demografiska 

prognos. Det framkommer i granskningen att budget för 2022 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-09-17 KS 22/0451 

 
 

överskattade antalet elever och barn i skola och barnomsorg. Detta har 

inneburit att utbildningsnämndens kostnader överskattats i budget för 

2022.  

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att det finns en modell 

för att säkerställa långsiktiga volymförändringar. Det ska dock nämnas 

att beräkningarna är kopplade till den samlade befolkningsprognosen 

som görs en gång om året. Vid avvikelser i befolkningsprognosen 

kommer det även bli avvikelser i volymberäkningarna. 

5. Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera 

utifrån externa händelser eller trender som påverkar den långsiktiga 

ekonomiska planeringen? 

Ja. Tillämpningen av SKR:s underlag, pensionskostnadsutveckling, 

demografisk prognos samt resursfördelningssystemet borgar för 

möjligheten att inom rimlig tid upptäcka och agera utifrån långsiktigt 

påverkbara händelser. Därtill har kommunen en 

resultatutjämningsreserv vilken kan nyttjas vid sviktande 

skatteunderlag. 

Kommunledningskontorets kommentar: 

Kommunledningskontoret delar revisorernas uppfattning. Särskilda 

fördjupande analyser genomförs vid behov vilket revisorerna även 

uppmärksammat. 

Mot bakgrund av genomförd granskning och analys rekommenderas 

kommunstyrelsen att:  

 Nogsamt följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i syfte att 

säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas i rätt tid.  

 Säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för kommunens 

fortsatta expansion kontinuerligt beaktas.  

Kommunledningskontoret följer noga den ekonomiska utvecklingen. I den 

situation som hela riket befinner sig i förändras förutsättningarna snabbt. Det är 

avgörande för kommunen att beakta förändringarna löpande.  

Barnperspektiv 

En god kontroll över den ekonomiska utvecklingen ger förutsättningar att 

kunna agera i tid och ge verksamheterna bästa möjliga förutsättningar. 
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2022-09-17 KS 22/0451 

 
 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Revisionsrapport – Granskning av långsiktig ekonomisk prognos samt 

tillhörande revisionsskrivelse  

Beslut sänds till 

 Revisorerna 

 Kommunfullmäktige  
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Bakgrund

Sveriges kommuner står inför omfattande demografiska utmaningar de kommande åren. Befolkningstillväxten i riket förväntas öka i en 
förhållandevis hög takt. Befolkningen förväntas dock inte vara jämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper, och ej heller lika mellan 
olika kommuner. Det är främst bland äldre, men i viss utsträckning även yngre, som utvecklingen är som högst.

Befolkningstillväxten kommer således att ställa krav på Sveriges kommuner. I takt med att antalet äldre och yngre växer, åldrar som är 
förhållandevis kostnadsintensiva, står kommunerna inför kravet att tillgodose det ökade behovet av äldreomsorg och skolplatser. Att 
befolkningsutvecklingen för yrkesverksamma åldrar i jämförelse inte är lika stark innebär att försörjningskvoten kan förväntas öka. 
Behovet av kommunal verksamhet kommer alltså att öka i en högre takt än skatteintäkterna från en ökad sysselsättning. Detta ställer 
krav på att tillhandahålla en kostnadseffektiv verksamhet. 

Därutöver står Sveriges kommuner inför utmaningar kopplat till det ekonomiska omvärldsläget. Det råder för tillfället stor osäkerhet i den 
ekonomiska utvecklingen. Den kommunala sektorn uppvisade 2021 omfattande överskott. De positiva resultaten kan bland annat 
härledas till omfattande statliga ersättningar till följd av pandemin, men även uppgången på de finansiella marknaderna. 2022 har hittills 
visat en nedåtgående trend. Flera av de riktade bidragen har överförts till de generella utjämningssystemen, och marknaderna har sjunkit 
i värde. Detta i kombination med en hög inflation och stundande lågkonjunktur riskerar leda till påfrestningar för kommuner. 

Revisorerna beslutade av dessa anledningar att granska kommunstyrelsens långsiktiga planering av kommunens ekonomiska 
förutsättningar, samt låta genomföra en analys av framtidsutsikterna. Detta som en ekonomisk risk- och väsentlighetsanalys. 
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Syfte och Revisionsfrågor –
Granskningen avser budgetåret 2022

Del 1: Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens bedömning av den långsiktiga 
ekonomiska utvecklingen är ändamålsenlig. 

Del 2: Granskningen omfattar därtill en ekonomisk risk- och väsentlighetsanalys i form av en långsiktig 
prognos för kommunens finansiella ställning. Analysen sträcker sig från 2022 till 2031.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

• Har det definierats vad god ekonomisk hushållning innebär i Upplands-Bro kommun?

• Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning?

• Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med tillräcklig kvalitet?

• Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga volymförändringar beaktas?

• Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån externa händelser eller 
trender som påverkar den långsiktiga ekonomiska planeringen?
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Den långsiktiga ekonomiska prognosens begränsningar: 

• Prognoser av detta slag ska ses som en ekonomisk risk och väsentlighetsanalys. Detta baserat på 
grundläggande antaganden om demografisk och ekonomisk utveckling. 

• Den ekonomiska prognosen ger ingen deterministisk bild av framtiden utan ger en uppskattning av hur 

den ekonomiska situationen kan utvecklas utifrån förväntade demografiska förändringar. Den ska 
därför utläsas som en riskanalys utifrån förväntade demografiska förändringar. 

• Rådande ekonomiska läge ökar osäkerheten i prognosen.

• Den ekonomiska prognosen syftar till att ge en övergripande bild av framtiden med utgångspunkt 
i demografiska förändringar. 
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Genomförande 
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Analysen tar sitt avstamp i kommunens egna redovisningar och 
antaganden om utveckling. I detta avseende har kommunens 
demografiska prognos en central roll för utvecklingen av kommunens 
intäkter och kostnader. Nolläget i analysen är baserat på Upplands-Bro 
kommuns budget för 2022. Därtill beaktar delar av analysen utfall för 
tidigare år. 

Analysen bygger i största möjliga utsträckning på de uppgifter som finns 
att tillgå från kommunen. Exempelvis bygger analysen på kommunens 
egna befolkningsprognos. Utöver detta har nyckeltal och data främst 
inhämtats från Sveriges kommuner och regioner, SCB, Kolada, 
Socialstyrelsen och Skolverket. I de fall andra källor än kommunen 
använts för beräkningar har uppgifterna validerats mot kommunens 
redovisade siffror. Antaganden om intäkts- och kostnadsutvecklingar har 
baserats på SKR:s bedömningar enligt cirkulär 22:15 vilket var den 
senaste vid tillfället för analysen. 

Analysen sträcker sig från 2022 till 2031. Det bör återigen betonas att 
analyser av detta slag ska utläsas som långsiktiga trender och inte som 
exakta värden. Syftet är att belysa de förväntade ekonomiska effekterna 
av den demografiska utvecklingen. 

Kostnadsberäkningarna tar sitt avstamp i den förväntade demografiska 
utvecklingen inom de nedbrutna åldersgrupperna som utgör underlaget 
för kostnaderna. Likaså är intäkterna baserade på den förväntade 
demografiska utvecklingen. Huvudsakligen avser detta skatteintäkter, 
inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. I långsiktiga analyser är 
det metodologiskt inte ovanligt att basera intäkts- och 
kostnadsuppräkningar på konjunkturindex baserade rikets förväntade 
utveckling. Kommunsektorn är dock främst demografikänslig, inte 
konjunkturkänslig. Av denna anledning grundar sig prognosen i första 
hand på den demografiska utvecklingen. Konjunkturs- och index-
utvecklingar är inkluderade i analysen men justerade för tillämpbarhet 
gentemot kommunens demografiprognos. 

Analysen tar ingen hänsyn till effektiviseringar eller andra förändringar av 
det kommunala uppdraget. Dagens kostnadsläge, i kombination med 
demografi och indexering av intäkts- och kostnadsutveckling, ligger till 
grund för beräkningarna för utvecklingen.

Antaganden och beräkningsgrunder redovisas kontinuerligt i rapporten. 

Slutsatserna av analysen tar hänsyn till fullmäktiges finansiella 
målsättningar. 
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Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024

Kommunallagen kräver att kommuner anger mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

I Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

• Det övergripande målet konkretiseras i följande finansiella 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 sänks med 20 öre.

• 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 
mi jöbelastning, 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.
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Skatteintäkter, utjämningssystem och avgifter 
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• Skatteintäkter

• Utjämningssystem

• Inkomstutjämningen – Staten garanterar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften –
Upplands-Bro kommun uppgick 2022 till ca 94 procent av rikets skattekraft, vilket betyder att 
inkomstutjämningen kompenserar skatteunderlaget med ca 21 procentenheter. 

• Kostnadsutjämningen / Standardkostnaden – Kostnad som kommunen skulle ha om 
verksamheten bedrevs till en genomsnittlig kostnadsnivå i förhållande till de egna strukturella 
faktorerna. SKR förutspår att kommunen erhåller ca 120,5 miljoner kronor 2022. 

• LSS-utjämningen – Bygger på likartade förutsättningar som kostnadsutjämningen. Upplands-Bro 
förväntas 2022 betala in ca 18 miljoner kronor.

• Regleringspost – Intäkt eller kostnad beroende på utfallet av utjämningssystemen i förhållande till 
den budgeterade nivån. År 2022 beräknas posten bli ett bidrag på 85 miljoner kronor. 

• Intäkter från avgifter ingår till övervägande del som nettokostnaderna i analysen av 
anledningen att avgiftsintäkterna vanligtvis inte täcker kommunens samtliga kostnader för 
tjänsten den avser. 
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Avskrivningar
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Beräkningen av avskrivningar är genomförd genom att beräkna 
en trendlinje baserad på utfallet för 2020 och 2021, budget för 
2022 samt plan för 2023-24. I diagrammet synliggörs detta 
genom den gula linjen. Den streckade linjen utgör det linjära 
förhållandet mellan kostnaderna för avskrivningarna. 
Funktionen för beräkningen av kostnadsutvecklingen är 
inkluderad i diagrammet. 

Baserat på denna linje har vi byggt antagande om 
utvecklingstakt för avskrivningarna. Antagandet förutsätter en 
jämn utveckling av investeringsbudgeten. En höjd eller sänkt 
ambitionsnivå för investeringsnivån kommer påverka utfallet av 
framskrivningen av avskrivningarna. Avskrivningarna förväntas 
uppgå till 68 miljoner kronor 2022 och öka till 86 miljoner 
kronor år 2031. 

Ökningen beräknas uppgå till 26 procent över perioden. 

Beräkningen bygger på att kommunens investeringstakt                         
är förhållandevis stabil över perioden. 

(Källa: Budget 2022, delårsrapport för 2021 samt årsredovisning för 2019
och 2020)
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Intervju
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Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 

prognosverksamhet och arbete med bedömning av kommunens långsiktiga ekonomiska 

utveckling. 

Det har i samband med granskningen genomförts en intervju med kommunens ekonomichef. 

Nedan följer en kort redogörelse för vad som framkom vid intervju. 

Det framgår i intervju att ekonomichef instämmer i den positiva befolkningsprognosen, 

under de senaste åren har kommunen noterat en ökad trend av att befolkningen flyttar 

längre ut från storstäderna som en effekt av pandemin. Det uppges särskilt vara 

barnfamiljer. Kommunen gör inga egna antaganden för befolkningsprognosen som tas fram 

av extern konsult utan utgår från de antagandena som redan finns i prognosen. 

Kommunfullmäktige har fastställt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i 

kommunens budget för 2022. Det anges inte förekomma några övriga riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. 

Det finansiella målet för överskott är 2 procent av nettokostnader över tid. Trots detta 

uppgår det budgeterade resultatet för 2022 till ca 1 procent. Det framförs i intervju att 

målsättningen om 2 procents överskott är långsiktig. Måluppfyllelsen har dock inte varit ett 

problem att uppnå. Detta dels kopplat till att kommunen haft goda exploateringsintäkter. 

Det anses därför inte vara problematiskt att överskottsmålet är högre än det budgeterade 

resultatet. 

Det finansiella överskottsmålet är kopplat till verksamheternas nettokostnader. Det är 

ovanligt att målsättningen kopplas till kostnadsmassan och inte intäkterna. Det framgår av 

intervju att det inte finns någon specifik anledning till detta utan att formuleringen kvarstått 

under flera år. Det framförs att överskottsmålet kan vara mer stabilt på detta sätt då 

kommunens intäkter påverkats i hög utsträckning av engångsintäkter från exploatering. 

Exploateringsvinster är inte fullt ut inräknade i budget. Dessa har därför haft god inverkan 

på kommunens resultat. Det framförs att det finns en medvetenhet kring den långsiktiga 

osäkerhetsfaktorn för dessa intäkter. 

Vid intervju framgår att nämnder som prognostiserar eller redovisar underskott ska ta fram 

åtgärdsplaner. Vid behov lyfts ärendet till kommunstyrelsen beroende på naturen av 

underskottet men annars redovisar nämnden åtgärdsplanen i samband med redovisning av 

underskottet. Det anges förekomma en kultur där underskott i budgeten hanteras och 

arbetas emot. 

För att genomföra prognoser med tillräcklig kvalitet anges att kommunen bland annat 

tillämpar metoder framtagna av SKR och KPA. Tidigare har respektive nämnd ansvarat för 

sina egna volymberäkningar men nu räknas volymen ut på central nivå. 

Volymberäkningarna sträcker sig över flera år för att möjliggöra kontroll och strategiska 

åtgärder. För att genomföra volymberäkningarna tillämpas en Excel-fil som 

ekonomiavdelningen utformat. Volymer beräknas bland annat inom skola, äldreomsorg, 

gata och park. 

Det anges ske en regelbunden omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån 

externa händelser eller trender som påverkar den långsiktiga ekonomiska planeringen. Vid 

behov tas även externa konsulter in, exempelvis anlitades en konsult för att genomföra en 

översyn av kostnadsutjämningssystemet och de intäkter som kommunen fick efter 

omstrukturering av systemet. Därtill följs SKR:s underlag, prognoser och nyheter. Nyligen 

genomfördes även en genomlysning av kommunens standardkostnader. Däri togs även 

hänsyn till den socioekonomiska sammanställningen inom kommunen.

Det framförs att kommunledningskontoret planerat för att genomföra en analys av den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Detta arbete pausades på grund av revisionens beslut 
att göra en motsvarande analys. 
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Slutsats av analysen
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Slutsatsen av analysen samt den revisionella bedömningen av 

kommunens arbete för långsiktig ekonomisk prognos är att 

kommunen står inför ekonomiska utmaningar, men att dessa är 

hanterbara inom ramen för målsättningar, arbetssätt och 

omvärldsbevakning. Vi noterar särskilt att resultatutvecklingen är 

beroende av en kontinuerlig inflyttning. Dels för att tillgodose 

exploateringsvinser, och dels för att säkerställa att 

intäktsutvecklingen går i takt med kostnadsutvecklingen. 

Vi ser att det är en uppenbar ekonomisk risk om kommunens 

expansion skulle stanna av. Kommunstyrelsen bör därför nogsamt 

följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och säkerställa 

förutsättningarna för en fortsatt expansion. 
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Svar på revisionsfrågor samt rekommendationer 
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► Har det definierats vad god ekonomisk hushållning innebär i Upplands-Bro kommun?

Ja. Det har fattats beslut om sju mål för god ekonomisk hushållning. 

► Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning?

Delvis. Det finns utöver målen inga riktlinjer kopplat till arbetet med god ekonomisk hushållning. Målen i sig är dock tydliga. 

► Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med tillräcklig kvalitet?

Delvis. Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s prognosunderlag, pensionskostnadsberäkningar och demografiska prognos för budgetprocessen samt
volymberäkningar inom ramen för resursfördelning. Därtill har externa konsulter anlitats för att bedöma påverkansgraden av förändringar i utjämningssystem 
samt analys av kommunens standardkostnader. Det har inte genomförts samlade analyser i form av prognoser för kommunens samlade ekonomiska utveckling. 

► Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga volymförändringar beaktas?

Ja. Det finns en beräkningsmodell för ersättning som är kopplad till verksamheters underliggande volymutveckling. Detta primärt för skola och äldreomsorg. 
Beräkningarna utgår från kommunens demografiska prognos. Det framkommer i granskningen att budget för 2022 överskattade antalet elever och barn i skola 
och barnomsorg. Detta har inneburit att utbildningsnämndens kostnader överskattats i budget för 2022. 

➢ Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån externa händelser eller trender som påverkar den långsiktiga ekonomiska 
planeringen?

Ja. Tillämpningen av SKR:s underlag, pensionskostnadsutveckling, demografisk prognos samt resursfördelningssystemet borgar för möjligheten att inom rimlig 
tid upptäcka och agera utifrån långsiktigt påverkbara händelser. Därtill har kommunen en resultatutjämningsreserv vilken kan nyttjas vid sviktande 
skatteunderlag. 

Mot bakgrund av genomförd granskning och analys rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Nogsamt följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i syfte att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas i rätt tid. 

 Kontinuerligt beakta de nödvändiga förutsättningarna för kommunens fortsatta expansion. 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2022-06-28 

Revisorerna 

Till:  Kommunstyrelsen 

För kännedom: Kommunfullmäktige 

 

 

 

Granskning av långsiktig ekonomisk prognos 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av kommunens arbete 
med långsiktig ekonomisk prognos. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsens bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är 
ändamålsenlig. I uppdraget har också ingått att utarbeta en ekonomisk risk- och 
väsentlighetsanalys i form av en långsiktig prognos för kommunens finansiella ställning från 
2022 till 2031. Denna syftar till att ge underlag för revisorernas planering av kommande 
granskningsinsatser. 

I granskningen konstaterar vi att kommunen har sju mål för god ekonomisk hushållning. Det 
finns utöver målen inga riktlinjer kopplat till arbetet med god ekonomisk hushållning. Det har 
inte genomförts samlade analyser i form av prognoser för kommunens samlade ekonomiska 
utveckling. Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s prognosunderlag, 
pensionskostnadsberäkningar och demografiska prognos för budgetprocessen samt 
volymberäkningar inom ramen för resursfördelning. Tillämpningen borgar för möjligheten att 
inom rimlig tid upptäcka och agera utifrån långsiktigt påverkbara händelser. Det finns en 
beräkningsmodell för ersättning som är kopplad till verksamheters underliggande 
volymutveckling. I granskningen framkommer det att kommunen i budget för 2022 
överskattade antalet elever och barn i skola och barnomsorg. Detta har inneburit att 
utbildningsnämndens kostnader överskattats i budget för 2022.  

Slutsatsen av analysen samt den revisionella bedömningen av kommunens arbete för 
långsiktig ekonomisk prognos är att kommunen står inför ekonomiska utmaningar, men att 
dessa är hanterbara inom ramen för målsättningar, arbetssätt och omvärldsbevakning. Vi 
noterar särskilt att resultatutvecklingen är beroende av en kontinuerlig inflyttning. Dels för att 
tillgodose exploateringsvinser, och dels för att säkerställa att intäktsutvecklingen går i takt 
med kostnadsutvecklingen.  

Vi ser att det är en uppenbar ekonomisk risk om kommunens expansion skulle stanna av. 
Kommunstyrelsen bör därför nogsamt följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och 
säkerställa förutsättningarna för en fortsatt expansion. 

 

Mot bakgrund av genomförd granskning och analys rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Nogsamt följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i syfte att säkerställa att 

nödvändiga åtgärder vidtas i rätt tid. 

 Säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för kommunens fortsatta expansion 

kontinuerligt beaktas. 

 

Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2022-11-15. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren  

Bilaga: Revisionsrapport nr 2/2022 – Granskning av långsiktig ekonomisk prognos 
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Revisionsrapport - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport – granskning av 

lokalförsörjningsprocessen. 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 

lokalförsörjningsprocess. Granskningen har syftat till att ge revisorerna 

underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB och Upplands-Brohus AB sammantaget har säkerställt 

en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Deras sammanfattande bedömning 

är att de berörda parterna delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

lokalförsörjningsprocess. De ser positivt på att det under senare år gjorts 

insatser för att strukturera arbetet med lokalförsörjningsfrågor men ser fortsatt 

behov av att stärka den strategiska styrningen och planeringen av 

lokalförsörjningsfrågor i kommunen. Kommunledningskontoret delar den 

övergripande bedömningen och det är viktigt att fortsätta det utvecklingsarbete 

som redan pågår.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2022 

 Revisionsrapport samt revisionsskrivelse  

Ärendet 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 

lokalförsörjningsprocess. Granskningen har syftat till att ge revisorerna 

underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB och Upplands-Brohus AB sammantaget har säkerställt 

en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Deras sammanfattande bedömning 

är att de berörda parterna delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

lokalförsörjningsprocess. De ser positivt på att det under senare år gjorts 

insatser för att strukturera arbetet med lokalförsörjningsfrågor men ser fortsatt 

behov av att stärka den strategiska styrningen och planeringen av 

lokalförsörjningsfrågor i kommunen. Kommunledningskontoret delar den 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-09-17 KS 22/0452 

 
 

övergripande bedömningen och det är viktigt att fortsätta det utvecklingsarbete 

som redan pågår.  

Baserat på bedömningarna har de följande rekommendationer.  

Bereda förslag till uppdaterade regler för lokalresursplanering för beslut i 

fullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 om regler för lokalresursplanering. 

Kommunledningskontoret delar uppfattning att en genomgång och revidering 

av reglerna kan vara lämpligt att genomföra. 

Utreda behovet av att revidera ramavtalet mellan kommunen och 

Upplands-Bro kommunfastigheter efter nuvarande förhållanden.  

Ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter beslutades av 

kommunstyrelsen 2006. Sedan dess har mycket hänt. 

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att en genomgång behöver 

göras.  

Utreda hur en incitamentsstruktur kan skapas där verksamheterna 

uppmuntras att effektivisera sitt lokalutnyttjande.  

Det är viktigt att det finns incitament att ha ett effektivt lokalutnyttjande. 

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att nuvarande modell där 

nämnderna i de flesta fall kompenserar verksamheterna för deras faktiska 

lokalkostnad kan utvecklas för att skapa ytterligare incitament.  

Tillse att ett arbete med nyckeltal för lokaler finns i kommunens 

verksamheter i enlighet med regler för lokalresursplanering.  

Som framgår av rapporten finns ett pågående arbete med nyckeltal framför allt 

inom utbildningsområdet. Detta arbete kommer fortsätta och utvecklas för 

samtliga verksamheter.   

Besluta om mål för kommunens lokalförsörjning.  

Genom att utveckla nyckeltal för kommunens lokalutnyttjande skapas 

förutsättningar att även sätta långsiktiga mål. Kommunledningskontoret delar 

uppfattningen att det är viktigt med mål kommunens lokalförsörjning.  

Barnperspektiv 

Genom ett effektivt lokalutnyttjande frigörs resurser för verksamheten vilket 

även gynnar barnen.  
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Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Revisionsrapport – Granskning av lokalförsörjningsprocessen samt 

tillhörande revisionsskrivelse  

Beslut sänds till 

 Revisorerna 

 Kommunfullmäktige  
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer  

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens lokalförsörjningsprocess. 
Granskningen har syftat till att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och Upplands-Brohus AB 
sammantaget har säkerställt en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Vår 
sammanfattande bedömning är att de berörda parterna delvis har säkerställt en 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Vi ser positivt på att det under senare år gjorts 
insatser för att strukturera arbetet med lokalförsörjningsfrågor men ser fortsatt behov av 
att stärka den strategiska styrningen och planeringen av lokalförsörjningsfrågor i 
kommunen.  

Vår bedömning är att det finns en dokumenterad lokalförsörjningsprocess som bidrar till ett 
effektivt lokalutnyttjande. Vi bedömer dock att reglerna för lokalresursplanering bör 
revideras i syfte att beskriva processen såsom den nu fungerar. Vår bedömning är att det i 
huvudsak finns en fungerande samverkan mellan berörda aktörer i 
lokalförsörjningsprocessen avseende planering på lång sikt och ett effektivt utnyttjande av 
befintliga lokaler. Samverkan sker främst genom de samordningsmöten som 
fastighetschefen regelbundet håller med verksamheterna.  

Ansvaret för inhyrning av lokaler hanteras genom reglementen och delegationsordningar. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör göra en översyn av reglementen för att säkerställa 
att ansvaren är konsistenta. Ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter 
beslutades av kommunstyrelsen 2006. Av granskningen framkommer att det finns ett 
behov av att se över avtalet med hänseende till nuvarande förhållanden. I det fall avtalet 
bedöms vara i behov av att revideras menar vi, givet avtalets storlek och vikt, att 
kommunstyrelsen bör bereda underlag för nytt avtal inför beslut i fullmäktige. Om en 
översyn av ramavtalet genomförs bedömer vi att kommunstyrelsen samtidigt bör göra en 
översyn av gränsdragningslistan och förvaltningsavtalet i syfte att säkerställa att avtalet 
reglerar aktuella delar och former för samarbetet mellan kommunen och 
Kommunfastigheter. 

Av ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter framgår att kommunen ska 
inventera och sammanställa kommunens lokalbehov på olika tidsperspektiv och lämna över 
det som underlag till Kommunfastigheters planering. Kommunfastigheter har i ägardirektiv 
fått ansvar att låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som 
efterfrågas av kommunen. Vår bedömning är att Kommunfastigheters planering skulle 
förenklas om det från kommunens sida fanns en tydligare information till bolaget om vad 
Kommunfastigheter förväntas bygga. 

Vi bedömer att det i huvudsak görs tillräckliga prognoser avseende framtida lokalbehov. 
Befolkningsprognoserna utgör grunden för att räkna ut lokalbehovet i de olika 
verksamheterna. Vi bedömer att perspektivet i lokalbehovsrapporten är tillräckligt långt för 
att kunna prognosticera behov i närtid. Vi bedömer att det även i det korta perspektivet 
finns generella svårigheter i att göra prognoser avseende framtida lokalbehov, exempelvis 
gällande utbildningsnämndens verksamhet. 

Vår bedömning är att det, huvudsakligen genom att nämnderna fullt ut kompenserar 
verksamheter för tillkommande kostnader vid nybyggnation, saknas tydliga incitament för 
verksamheterna att sträva mot ett effektivt lokalutnyttjande. Vi anser därför att 
kommunstyrelsen bör skapa en struktur där verksamheterna har incitament att 
effektivisera sitt lokalutnyttjande. Vi bedömer också att kommunstyrelsen bör utveckla 
arbetet med mål och nyckeltal för att kunna styra mot och ha möjlighet att utvärdera om 
kommunen har en effektiv lokalförsörjning. Kommunen kan utveckla arbetet med att mäta 
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nyttjandet av lokaler. Vår bedömning är att kännedom om hur kommunens lokaler nyttjas 
är en viktig förutsättning för att åstadkomma en effektiv lokalanvändning. Därför anser vi 
att kommunstyrelsen bör överväga att se över lokalnyttjandet i kommunens verksamheter.  

Vi bedömer att det tidigare inte skett någon tydlig uppföljning av effektiviteten i 
lokalkostnader och lokalutnyttjande. Vidare bedömer vi att det mot bakgrund av det inte 
heller skett någon systematisk analys av lokalkostnader och lokalutnyttjande i syfte att 
säkerställa en god effektivitet. Vi ser positivt på att det pågår ett arbete med att utveckla 
nyttjandet av nyckeltal i utbildningsnämndens verksamheter som framgent kommer att 
möjliggöra uppföljning och analys. 

Baserat på bedömningarna rekommenderar vi kommunstyrelsen, som ansvarig för att 
verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler, att:  

 Bereda förslag till uppdaterade regler för lokalresursplanering för beslut i 
fullmäktige. 

 Utreda behovet av att revidera ramavtalet mellan kommunen och Upplands-Bro 
kommunfastigheter efter nuvarande förhållanden. 

 Utreda hur en incitamentsstruktur kan skapas där verksamheterna uppmuntras att 
effektivisera sitt lokalutnyttjande. 

 Tillse att ett arbete med nyckeltal för lokaler finns i kommunens verksamheter i 
enlighet med regler för lokalresursplanering. 

 Besluta om mål för kommunens lokalförsörjning. 

 

Stockholm den 13 maj 2022 

 

Jakob Hallén    Daniel Larsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Verksamhetsrevisor 



124 Revisionsrapport -  Granskning av lokalförsörjningsprocessen - KS 22/0452-2 Revisionsrapport -  Granskning av lokalförsörjningsprocessen : Bilaga 1 - Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen

 

4 
 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

En ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess är väsentlig för att tillgodose kommunens 

lokalbehov i kvantitativt, kvalitativt och ekonomiskt avseende. Förseningar i arbetet att få 

fram tomtmark och lokaler för kommunens olika verksamheter kan bland annat orsaka 

extrakostnader och olägenheter för både brukare och personal. En ändamålsenlig 

lokalförsörjningsprocess ska präglas av såväl långsiktig planering som beredskap 

för nytillkomna lokalbehov samt avyttringen av överflödiga lokaler. Den ska också präglas 

av att lokalförsörjningen är effektiv i olika perspektiv, bland annat vad gäller 

driftskostnader på kort och lång sikt.  

Revisorerna har i sin riskanalys för år 2022 beslutat att genomföra en fördjupad 

granskning av kommunens av lokalförsörjningsprocess.  

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB och Upplands-Brohus AB sammantaget har 
säkerställt en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det en dokumenterad och aktuell lokalförsörjningsprocess som bidrar till ett 
effektivt lokalutnyttjande? 

o Tillämpas i så fall denna processbeskrivning? 

 Finns det en fungerande samverkan mellan berörda aktörer i 
lokalförsörjningsprocessen avseende planering på lång sikt och ett effektivt 
utnyttjande av befintliga lokaler? 

 Görs tillräckliga prognoser avseende framtida lokalbehov?  

 Vidtas åtgärder för att effektivisera lokalutnyttjandet? 

 Följs effektiviteten i lokalkostnader och lokalutnyttjande upp och analyseras detta i 
syfte att säkerställa en god effektivitet? 

2.3 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna utgörs av: 

 Mål och budget 2022-2024 

 Av fullmäktige beslutade policys  

 Ägardirektiv för Kommunfastigheter 

 Ägardirektiv för Upplands-Brohus 

2.4 Genomförande och avgränsning  

Granskningen avser kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och Upplands-
Brohus AB.  
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Granskningen har genomförts genom dokumentanalys och intervjuer med nyckelpersoner 
inom kommunledningskontoret, Kommunfastigheter och inom kommunala verksamheter 
som utnyttjar lokalerna. Lokaler för äldreomsorg och skola har valts som 
granskningsobjekt varför representanter för lokalplanering intervjuats inom socialkontoret 
och utbildningskontoret. Se bilaga 1 för en förteckning över intervjuade funktioner. 

Granskningen har även omfattat styrningen avseende trygghetsboenden. Frågan ligger 
under Upplands-Brohus AB.  

Granskningen har endast omfattat lokaler för kommunal verksamhet, inte kommersiella 
och andra av kommunen ägda lokaler. 
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3. Utgångspunkter för granskningen  

3.1 Övergripande mål och budget 20221 

Övergripande mål och budget 2022 fastställer inte några direkta mål eller instruktioner för 
lokalförsörjningsprocessen. Avseende mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
fastställs att: 

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

 Verksamheterna ska hålla sin budget och bedrivas inom de ekonomiska ramarna 
som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.  

Avseende kommunens utbildningsverksamhet fastslås under det övergripande målet 
lustfyllt lärande att resurser behöver prioriteras där de gör som störst skillnad för 
kommunens barn och elever.  

I samband med beslut om budget fattar fullmäktige även beslut om lokalförsörjningsplan 
(se 4.2.3) som en bilaga till budget. 

3.2 Reglementen 

Av kommunstyrelsens reglemente
2
 framgår att det i kommunstyrelsens styrfunktion ingår 

att verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler. Vidare framgår att 
kommunstyrelsen på delegation från kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som rör att 
hyra lokaler för kommunens behov, i första hand från Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
samt att hyra ut kommunens lokaler som inte upplåtits till annan nämnd.  

Äldre- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har inte delegerats något ansvar för 
inhyrning eller uthyrning av lokaler i sina reglementen. 

3.3 Regler för lokalresursplanering 

3.3.1 Övergripande mål och syfte  

Regler för lokalresursplanering
3
 fastställer regler för kommunens lokalresursförsörjning. 

Syftet med reglerna är säkerställa: 

 En effektiv användning av lokaler och anläggningar samt bostäder för socialt 
ändamål 

 Att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och säkerställer 
effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen 

 Ett kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva lokaler och 
anläggningar för kommunkoncernens verksamheter 

 Att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan nämnder och 
kommunägda bolag 

 
1
 Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023 - 2024, beslutad av kommunfullmäktige 2021-

06-09 
2
 Reglemente för kommunstyrelsen, Beslutad av kommunfullmäktige 2018-10-17, Reviderad efter 

kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 
3
 Regler för lokalresursplanering, beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-10 §10 
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Av reglerna framgår att lokalresursplaneringens övergripande mål är att uppnå en 
ändamålsenlig, effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet 
och kvalitet för kommunens verksamheter.  

3.3.2 Lokalstyrgrupp 

Av reglerna framgår att det ska finnas en lokalstyrgrupp som ansvarar för den strategiska 
samordningen, planeringen och uppföljningen av lokalförsörjningen samt att driva 
lokalförsörjningsfrågorna framåt och tillse att beslut kan fattas av rätt organ inom 
kommunen. Styrgruppen ska ledas av kommundirektören, vilken utser övriga medlemmar. 
Gruppen ska enligt reglerna:  

 Leda och samordna kommunens lokalresurser samt ta fram förslag till prioritering 
mellan olika behov och önskemål om lokaler 

 Samordna lokalplanering med kommunens fysiska planering, verksamhetsplanering, 
bostadsförsörjningsplanering, investeringsplanering, ekonomiska planering samt 
miljöplanering 

 Föreslå beslut som effektiviserar lokalutnyttjandet 

3.3.3 Lokalberedningsgrupp 

Reglerna fastställer att kommunen ska ha en lokalberedningsgrupp, vilken svarar för 
samordning, planering, uppföljning och beredning av ärenden inför beslut i styrgruppen. 
Beredningsgruppen utses av och rapporterar till styrgruppen. Beredningsgruppen har till 
uppgift att: 

 Föreslå mål och mätetal för att styra och följa upp kommunens lokalförsörjning, 
lokalanvändning och lokalkostnader 

 Föreslå åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen 

 Föreslå prioriteringar mellan olika behov och önskemål om lokaler 

 Föreslå åtgärder för att minska kostnaderna 

 Föreslå förändringar i lokalbeståndet 

3.4 Bolagsordning och ägardirektiv 

3.4.1 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Av bolagsordningen
4
 framgår att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 

Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta, 
hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och anläggningar för kommunala verksamheter eller 
verksamheter som är angelägna för kommunens utveckling och drift.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 
ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra 
organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med 
ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden. 

Av ägardirektivet
5
 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB som finns i Övergripande mål 

och budget 2022 framgår att det bland annat åligger bolaget att: 

 
4
 Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen vid extra bolagsstämma 2015-04-23 efter 

beslut i kommunfullmäktige 2015-04-22. 
5
 Ägardirektiv i Övergripande mål och budget 2022. 
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 Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet att 
reducera förbrukning av el och värme. 

 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 1 % inför 2022.   

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

3.4.2 Upplands-Brohus AB 

Av bolagsordningen
6
 framgår att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 

Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta 
och upplåta bostäder, affärslägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar.  

Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip - tillgodose 
behovet av bostäder och god boendeservice för i första hand invånarna i Upplands-Bro 
kommun. 

Av ägardirektivet
7
 för Upplands-Brohus AB som finns i Övergripande mål och budget 2022 

framgår att det bland annat åligger bolaget att uppföra och tillhandahålla fler 

trygghetsbostäder.  
 

 
6
 Bolagsordning för aktiebolaget Upplands-Brohus AB, antagen vid extra bolagsstämma 2015-04-23 efter 

beslut i kommunfullmäktige 2015-04-22. 
7
 Ägardirektiv i Övergripande mål och budget 2022. 
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Enligt avtalet ska kommunen och Kommunfastigheter gemensamt arbeta för att skapa 
ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet med rimliga hyresnivåer, där viktiga 
förutsättningar för detta är: 

 Ömsesidig information 

 Gemensam långsiktig planering 

 Att vid behov underlätta för omstruktureringar eller avvecklingar av hela eller delar 
av fastigheter till förmån för alternativt utnyttjande 

Av granskningen framkommer att Upplands-Bro kommunfastigheter anser att det finns 
vissa oklarheter kring vad ägaren anser att bolagets långsiktiga uppdrag är, i huvudsak 
gällande om bolaget ska bygga nytt och förvalta eller ska fokusera på endast förvaltning. 
Styrelsen i Upplands-Bro kommunfastigheter har i en skrivelse till kommunstyrelsen 
efterfrågat ett klargörande från ägaren i denna fråga eftersom styrelsens ledamöter 
upplever otydlighet om ägarens mål och förväntningar. I skrivelsen konstaterar styrelsen 
att det finns ett behov av att uppföra verksamhetslokaler i kommunen fram till 2030. 
Vidare konstaterar styrelsen att bolaget har ägardirektiv att låta uppföra nya förskolor, 
skolor och verksamhetslokaler men att inga beställningar från kommunen har gjorts sedan 
2016 varför styrelsen ställer sig frågan ”vad ägaren vill med bolaget?”. Styrelsen menar 
att vad ägaren vill med bolaget påverkar planeringen av personella resurser i form av antal 
personer och olika kompetenser. 

.1.1.1 Reglering av beslut om inhyrning av lokaler 

Ramavtalet fastställer de villkor som gäller för samtliga hyreskontrakt för 
verksamhetslokaler som har tecknats eller kommer att tecknas mellan Kommunfastigheter 
och nämnderna. Av avtalet framgår att nämnderna tecknar och självständigt svarar för 
objektsvisa hyreskontrakt inom sina respektive ansvarsområden.  

I reglementet har kommunstyrelsen delegerats ansvar från fullmäktige att hyra lokaler för 
kommunens behov, i första hand från Upplands-Bro kommunfastigheter AB, samt att hyra 
ut kommunens lokaler som inte upplåtits till annan nämnd. I kommunstyrelsens 

delegationsordning
10

 delegeras beslut om upplåtelse och inhyrning av lokaler och 
bostadslägenheter för en tid av högst tio år per avtalsperiod, inkluderande uppsägning av 

sådana avtal till kontorschef
11

. Vidare delegeras hyra av byggnad på ofri grund till ett värde 
av upp till 15 prisbasbelopp till berörd kontorschef, och vid hyra av byggnad på ofri grund 
till ett värde av över 15 prisbasbelopp till samhällsbyggnadsutskottet.  

Äldre- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har inte delegerats något ansvar för 
inhyrning eller uthyrning av lokaler i sina reglementen. I delegationsordning för 

utbildningsnämnden
12

 har inte beslut om inhyrning delegerats. I äldre- och 
omsorgsnämndens delegationsordning framgår dock att nämnden delegerat ansvar för att 
teckna hyreskontrakt avseende lokaler till socialchef (inom beloppsgränsen fem (5) 

 
10

 Kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad av kommunstyrelse 2022-03-16 
11

 I kommunstyrelsens delegationsordning anges att kontorschefen är den högsta chefen för varje kontor. I 
Upplands-Bro finns fem kontor: kommunledningskontoret som svarar mot kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadskontoret som svarar mot kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden, 
utbildningskontoret som svarar mot utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
socialkontoret som svarar mot socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden samt kultur- och 
fritidskontoret som svarar mot kultur- och fritidsnämnden. Av delegationsordningen framgår att det under 
kommunstyrelsen finns två kontorschefer, kommundirektören och samhällsbyggnadschefen. I de flesta fall där 
kontorschef är angiven som delegat i kommunstyrelsens delegationsordning är det därför kommundirektören 
eller samhällsbyggnadschefen som avses.  
12

 Beslutad av Utbildningsnämnden den 24 augusti 2021. 
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prisbasbelopp i årskostnad), avdelningschef (tre (3) prisbasbelopp i årskostnad) och 
enhetschef (ett (1) prisbasbelopp i årskostnad). Detta trots att ansvaret för frågorna inte 
har delegerats till äldre- och omsorgsnämnden från kommunfullmäktige i reglementet. 

Gällande övriga nämnder har socialnämnden delegerats ansvar från fullmäktige att hyra 
lokaler för nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. 
Kultur- och fritidsnämnden har delegerats ansvar för att hyra lokaler för nämndens behov, i 
första hand från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB samt för tillfällig uthyrning eller 
annan upplåtelse av lokaler som nämnden förfogar över, enligt kommunfullmäktiges 
fastställda riktlinjer. Av intervjuer framgår att uthyrning av lokaler i kommunen främst är 
aktuellt för kultur- och fritidsnämnden varför det, utöver kommunstyrelsen, bara är kultur- 
och fritidsnämnden som delegerats detta ansvar i reglementet. 

Av granskningen framgår att kommundirektörens delegationslista
13

 i huvudsak används för 
att hantera inhyrning av lokaler i kommunens olika verksamheter. I denna ges 
kommundirektören rätt att vidaredelegera beslut om upplåtelse och inhyrning av lokaler 
och bostadslägenheter för en tid av högst tio år per avtalsperiod, inkluderande uppsägning 
av sådana avtal till kontorschef med vidaredelegeringsrätt till enhetschef.  

.1.1.2 Reglering av roller i lokalförsörjningsprocessen enligt ramavtalet 

I ramavtalet fastställs kommunens, Kommunfastigheters, och nämndernas respektive 
ansvarsområden. Kommunen ska inventera och sammanställa kommunens lokalbehov på 
olika tidsperspektiv och lämna över det som underlag till Kommunfastigheters planering. 
Dessutom har kommunen ansvar för att alla myndighetskrav är uppfyllda vid övertagandet 
av respektive fastighet. Kommunfastigheter svarar för att tillhandahålla lokaler som 
uppfyller de krav som följer av gällande lagar, förordningar och andra bestämmelser utifrån 
kommunens behovsplanering. Kommunfastigheter har också ansvar för underhåll så att 
byggnadernas värde inte försämras. I samarbete med nämnderna ska Kommunfastigheter 
också verka för att byggnaderna är ändamålsenliga för bedriven verksamhet.  

Ramavtalet fastställer en arbetsprocess för Kommunfastigheter vid ny- om- och 
tillbyggnader som delas in i fyra skeden. I det första skedet, utredningsskedet, klarläggs 
hyresgästens lokal- och funktionskrav och förslag till lösning lämnas. Hyresgästen är själv 
ansvarig för detta skede, men Kommunfastigheter ska lämna fastighetstekniska och 
arkitektoniska förslag samt föreslå lösningar och överlämna kostnadsbedömning med 
uppskattad hyreskostnad. Det andra skedet, förslagsskedet, inbegriper utarbetning av 
beslut för genomförande, vilket innefattar utarbetande av förslagshandlingar och kalkyler, 
som i sin tur ligger till grund för en hyresoffert som lämnas till hyresgästen. I det tredje 
skedet, genomförandeskedet, ska Kommunfastigheter, efter skriftlig beställning, 
genomföra projektering, upphandling och produktion. I detta skede har hyresgästen rätt 
och skyldighet att kontinuerligt följa arbetet, för att bevaka och godkänna eventuella 
avvikelser med avseende på lokalkrav, funktion och ekonomi. Slutligen sker i det fjärde 
skedet, uppföljningsskedet, en slutredovisning om projektets ekonomiska utfall och 
funktion till hyresgästen.  

Hyresgästen äger, efter Kommunfastigheters godkännande, rätt att göra ombyggnads-, 
anpassnings- eller underhållsarbeten på egen bekostnad. Kommunfastigheter har ansvar 
för periodiskt underhåll, skötsel, reparationer och drift av lokalen, såväl inre som yttre om 
inte annat anges i en lista med specifik ansvarsfördelning. Lokalerna ska hållas i ett gott 
och funktionsdugligt skick och så att värdet inte försämras. Hyresgästen svarar för den 
dagliga skötseln och renhållningen samt underhåll av inredning och utrustning.  

 
13

 Delegationslista för kommundirektören, Vidaredelegation från Kommunstyrelsen, beslutad den 27 mars 
2022 KS 22/0232 
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Hyresgästen äger enligt ramavtalet rätt att, tillfälligt eller permanent, i andra hand hyra ut 
lokal eller del av lokal efter Kommunfastigheters skriftliga tillstånd.  

I ramavtalet finns även en gränsdragningslista som reglerar ansvar och kostnader mellan 
Kommunfastigheter och hyresgäst/förvaltning för drift, reparation/underhåll/skötsel samt 
utbyte till nytt. Av gränsdragningslistan framgår att all beställd standardhöjning är 
hyresgenererande eller föremål för fakturering. Av intervju framgår att det finns vissa 
otydligheter i gränsdragningslistan. Det lyfts även att SKR:s Gränslista för kommuner och 
regioner troligtvis är mer omfattande än listan i ramavtalet men samarbetet mellan 
kommunen och kommunfastigheter fungerar enligt kommunen tillräckligt väl för att reda ut 
eventuella oreglerade problem om sådana uppstår. Från bolagets sida lyfts att det vore bra 
om gränsdragningslistan ses över och uppdateras. 

Av granskningen framgår att det, utöver ramavtalet, även finns ett förvaltningsavtal mellan 
kommunen och kommunfastigheter som signerades av VD för kommunfastigheter och 
kommundirektör något år efter att ramavtalet trädde i kraft. Förvaltningsavtalet gäller de 
fastigheter som kvarstår i kommunens ägo. Av granskningen framgår att avtalet inte 
fungerat på det sätt det är tänkt utan att kommunen snarare avropat tjänster från 
Kommunfastigheter. Vi har inte inom ramen för granskningen haft möjlighet att granska 
avtalet. 

4.1.2 Fastighetsorganisation 

Genom en omorganisation på kommunledningskontoret i juni 2020 upprättades en 
fastighetsenhet, vars syfte är att arbeta med fastighetsekonomiska analyser och planering 

och som ligger inom ekonomiavdelningen. Fastighetsenheten ska enligt en VD-rapport
14

 
från VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, tillika kommundirektör, arbeta i nära 
samarbete med Upplands-Brohus och Kommunfastigheter. Målsättningen var att enheten 
skulle leda till stärkt långsiktighet i prognosarbete, skapa tydlighet inom 
lokalresursprocessen och bereda förbättrade förutsättningar för kommunens strategiska 
arbete med fastighetsfrågor. Av intervjuer framgår också att kommunens arbete med 
lokalförsörjningsfrågor har förtydligats och strukturerats betydligt sedan 
fastighetsenhetens upprättande.  

Fastighetsenheten har sedan dess bildande endast bestått av en fastighetschef. Av 
intervjuer framgår att det ofrånkomligen funnits ett personberoende i 
lokalförsörjningsfrågor eftersom det centralt i kommunen bara funnits en tjänst som 
arbetat med frågorna. Fastighetschefen nämns därför av flera intervjuade som en 
nyckelperson i arbetet med lokalfrågor i kommunen och den utveckling i hantering av 
frågorna som skett under senare år. Vid granskningstillfället ska fastighetschefen avsluta 
sin tjänst, vilket innebär att posten tillfälligt tas över av kommunens ekonomichef till dess 
en ersättare finns på plats. Fastighetschefen kommer att ersättas av en lokalstrateg som 
ska ha befogenheter liknande de som fastighetschefen har haft. Av intervjuer framgår att 
fastighetschefen inte har något egentligt mandat att fatta beslut i lokalfrågor utan är 
beroende av att få gehör hos andra i organisationen för att kunna verka.  

Flera intervjuade lyfter att det framgent hade varit önskvärt med en större 
fastighetsorganisation under kommunstyrelsen som i viss utsträckning kan överta den 
hantering av lokalfrågor som idag sker av tjänstepersoner som inte har fastighets- eller 
lokalfrågor som huvudkompetens ute i verksamheterna. Som exempel lyfts att leda 
lokalrelaterade projekt och sköta inhyrning av lokaler. Det finns inga rutiner som reglerar 
att vissa frågor ska gå via fastighetsenheten i syfte att nyttja fastighetsexpertis och 
undvika att fördyrande misstag begås i olika skeden av lokalförsörjningsprocessen. Av 

 
14

 VD-rapport Upplands-Bro kommunföretag AB juni 2020, 2020-06-03. 
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intervjuer framgår att det inom ramen för befintlig bemanning inte heller finns resurser att 
stötta verksamheterna med att vara grindvakt och kontrollera underlag i alla sådana frågor. 
Samtidigt framkommer att det finns risker med att personer som inte har fastigheter eller 
lokaler som huvudkompetens verkar som projektledare eller hyr in lokaler. Det har konkret 
inneburit att verksamheterna ingått hyresavtal av skiftande kvalitet och utformning, bland 
annat till följd av att fel mallar har använts. I intervjuer lyfts också fastighetsorganisationen 
har utvecklats under senare år vilket bland att lett till att verksamheterna är nöjdare och 
att kommunledningskontoret har bättre kontroll på kostnadsdrivande och väsentliga 
kostnader. 

Inom utbildningsnämnden, som också har högst lokalkostnader i kommunen, finns en 
lokalstrateg som arbetar i nära samarbete med fastighetsenheten. Samarbetet med 
utbildningskontoret lyfts i intervjuer som välfungerande mycket till följd av att det finns en 
dedikerad resurs som arbetar med frågorna.  

4.1.3 Bedömning 

Vår bedömning är att finns det en dokumenterad lokalförsörjningsprocess som bidrar till ett 
effektivt lokalutnyttjande. Vi bedömer dock att reglerna för lokalresursplanering bör 
revideras i syfte att beskriva processen såsom den nu fungerar. Det avser främst att 
lokalberedningsgruppen har ersatts av samordningsmöten mellan fastighetschef och 
verksamheterna. Vår bedömning är att det i huvudsak finns en fungerande samverkan 
mellan berörda aktörer i lokalförsörjningsprocessen avseende planering på lång sikt och ett 
effektivt utnyttjande av befintliga lokaler. Samverkan sker främst genom de 
samordningsmöten som fastighetschefen regelbundet håller med verksamheterna.  

Åsidosättandet av de skrivna reglerna avseende lokalbehovsgruppen till mindre 
samordningsmöten mellan fastighetschefen och verksamheterna riskerar enligt vår 
bedömning att ytterligare öka personberoendet av fastighetschefen och det finns en risk 
att etablerade arbetssätt försvinner när nyckelpersoner byter tjänst. Det finns i sådana 
situationer även en risk att de, i vår mening viktiga, ansvar som lokalberedningsgruppen 
har enligt reglerna för lokalresursplanering framgent inte hanteras. Detta förstärker 
behovet av att reglerna för lokalresursplanering uppdateras. Vi bedömer också att 
fastighetsenhetens roll kan tydliggöras avseende i vilka frågor enheten ska stötta 
verksamheterna för att säkerställa att personer som har fastigheter eller lokaler som 
huvudkompetens exempelvis kvalitetssäkrar projektledning och hyr in lokaler.    

Ansvaret för inhyrning av lokaler hanteras genom reglementen och delegationsordningar. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen bör göra en översyn av reglementena för att säkerställa 
att ansvaren är konsistenta. Vi ser exempelvis att vissa nämnder delegerats ansvar från 
fullmäktige att hyra lokaler för nämndens behov medan detta ansvar saknas hos andra 
nämnder. En nämnd som inte fått ansvaret delegerat till sig av fullmäktige är äldre- och 
omsorgsnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden har, trots detta, delegerat ansvaret vidare 
ner i chefsleden. Vi bedömer att nämnden bara kan vidaredelegera uppgifter som först har 
delegerats till nämnden av fullmäktige genom reglementet. 

Ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter beslutades av kommunstyrelsen 
2006. Av granskningen framkommer att det finns ett behov av att se över avtalet med 
hänseende till nuvarande förhållanden. I det fall avtalet bedöms vara i behov av att 
revideras menar vi, givet avtalets storlek och vikt, att kommunstyrelsen bör bereda 
underlag för nytt avtal inför beslut i fullmäktige. Av granskningen framgår att det även 
finns ett förvaltningsavtal mellan kommunen och Kommunfastigheter som inte fungerat 
enligt den ursprungliga intentionen. Vi har inte inom ramen för granskningen granskat 
förvaltningsavtalet och kan därför inte heller bedöma de eventuella brister som finns i 
avtalet. Om en översyn av ramavtalet genomförs bedömer vi att kommunstyrelsen 
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samtidigt bör göra en översyn av gränsdragningslistan och förvaltningsavtalet i syfte att 
säkerställa att avtalet reglerar aktuella delar och former för samarbetet mellan kommunen 
och Kommunfastigheter. 

Av ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter framgår att kommunen ska 
inventera och sammanställa kommunens lokalbehov på olika tidsperspektiv och lämna över 
det som underlag till Kommunfastigheters planering. Vi bedömer att det finns en 
inventering och sammanställning av kommunens lokalbehov på olika tidsperspektiv men att 
sammanställningen inte fungerar som underlag till Kommunfastigheters planering eftersom 
det inte finns något beslut kring vad eller hur stor andel av lokalbehovet som 
Kommunfastigheter ska bygga. Kommunfastigheter har i sitt ägardirektiv fått ansvar att 
låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av 
kommunen. Av ramavtalet framgår också att kommunen och Kommunfastigheter 
gemensamt ska arbeta för att skapa ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet med 
rimliga hyresnivåer och att viktiga förutsättningar för detta är ömsesidig information och 
en långsiktig planering. Vår bedömning är att Kommunfastigheters planering skulle 
förenklas om det från kommunens sida fanns en tydligare information till bolaget om vad 
Kommunfastigheter förväntas bygga. 

4.2 Lokalförsörjningsprocessen 

Regler för lokalresursplanering fastställer en process för lokalresursplanering i kommunen. 
Reglerna antogs av kommunfullmäktige i februari 2020 och av intervjuer framgår att 
arbetet i processen fortfarande är relativt nytt och att det därför fortfarande kan utvecklas 
och förfinas.  

Processen inleds med att respektive nämnd gör en inventering av lokalbehov. I 
inventeringen ska behovet på kort och lång sikt, pågående lokalprojekt, samt befintliga 
lokalresurser och nuvarande nyttjande beskrivas. Kommunledningskontoret sammanställer 
inventeringarna i en lokalbehovsrapport. Rapporten ska innehålla: 

 Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet 

 Befolkningsprognoser 

 Verksamheternas utveckling och behov av lokaler 

 Lokalbeståndets utveckling som exempelvis underhållsåtgärder och 
verksamhetsanpassningar 

 Nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov 

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och utgör ett underlag för budgetarbetet. 
Baserat på bland annat rapporten ska en lokalförsörjningsplan tas fram och finnas som 
bilaga till kommunens budget. Planen ska innehålla prioriterade lokalprojekt, när de avses 
påbörjas och avslutas, investeringsutgifter samt påverkan på kommunens driftkostnader. 
Figur 2 beskriver översiktligt lokalförsörjningsprocessen utifrån reglerna.  

Figur 2. Lokalförsörjningsprocessen. 

 

4.2.1 Befolknings- och behovsanalyser 

Regler för lokalresursplanering fastställer att lokalbehovsrapporten ska innehålla 
befolkningsprognoser. Det framgår inte mer specifikt vad dessa prognoser ska innefatta 
eller hur de ska analyseras. Befolkningsprognoserna utgör grunden för att räkna ut 
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lokalbehovet i de olika verksamheterna. Av intervjuer framgår att det alltid finns en 
osäkerhet i prognoserna och det sker förändringar till följd av exempelvis förändrade 
beteenden och flyttmönster. Prognosen för när kommunen skulle passera 30 000 invånare 
uppges ha stämt bra, prognoserna uppges dock ha stämt något sämre under senare år. 

I lokalbehovsrapport 2022 fastställs befolkningsprognoser för kommunen som helhet samt 
för personer under 18 och personer över 65 och uppdelat på olika geografiska 
prognosområden. Ökning prognostiseras i både befolkningen som helhet och i de båda 
avgränsade åldersgrupperna. Kommunens sammanlagda befolkning prognostiseras nå 
36 344 personer vid slutet av prognosperioden vilket är år 2029. Andelen av befolkningen 
över 65 år förväntas ligga relativt konstant, cirka 15,5 procent 2019 och 15,3 procent 
2029. Däremot prognostiseras andelen av befolkningen över 80 år att öka från cirka 3,2 
procent 2019 till ungefär 4,9 procent 2029. Andelen av befolkningen under 18 år 
prognostiseras ligga förhållandevis still, 26,1 procent 2019 och 26,8 procent 2029.  

Utkastet till lokalbehovsrapport 2023 innehåller i stort samma information men 
prognostiserar en betydligt högre tillväxttakt för befolkningen. I denna prognostiseras 
kommunen ha en befolkning på 39 839 år 2029, och 40 468 vid prognosperiodens slut 
2030. I rapporten prognostiseras andelen av befolkningen över 65 år att minska till 14,3 
procent 2029. Vidare förväntas andelen av befolkningen över 80 år fortfarande öka, men 
inte lika drastiskt som i prognosen från lokalbehovsrapport 2022, till 4,6 procent 2029. 
Andelen av befolkningen under 18 år prognostiseras ligga på 26,9 procent 2029.  

Båda rapporterna innehåller korta kommentarer gällande kommunens tillväxt det 
föregående året samt dess eventuella avvikelse från prognos. Den relativa mängden 
invånare över 65 år eller under 18 år skrivs inte ut direkt i någon av 
lokalbehovsrapporterna, men kan räknas fram givet de data som presenteras.  

4.2.2 Nämndernas inventering/Lokalbehovsrapport 

I Lokalbehovsrapport 2022 redogörs för nämndernas befintliga situation samt 
prognostiserade lokalbehov fram till 2029.  

.1.1.3 Utbildningsnämnden 

Vid granskningstidpunkten förfogar utbildningsnämnden över cirka 71 000 kvadratmeter 
inhyrd lokalyta, bestående av 16 förskolor och tio grundskolor i kommunal regi. Fristående 

verksamheter finns i 10 förskolor och 3 grundskolor.
15

  

Lokaler för förskola och grundskola utgör nästan hälften av kommunens samlade 
lokalkostnader. Historiskt har det funnits många paviljonger inom förskolans, grundskolans 
och särskolans verksamheter för att lösa problem med underkapacitet i 
verksamhetslokaler, vilket har varit associerat med högre lokalkostnader. Av intervjuer 
framgår att det sedan en tid pågår ett arbete i kommunen med att lösa problem med 
underkapacitet genom mer långsiktiga metoder och samtidigt minska antalet paviljonger. 
Det kvarstår dock fortfarande paviljonger på vissa skolor vilket innebär ökade 
lokalkostnader. Exempelvis framgår det av Lokalbehovsrapport 2023 att kostnaden i 
kr/LOA om paviljonger exkluderas faller från 1179 till 642 för Finnstaskolan och från 1189 
till 825 för Råbyskolan. I intervjuer betonas att det inte behöver vara fel att använda 
paviljonger när det handlar om att hantera tillfälliga behov men att paviljonger inte ska 
användas när behoven är mer långsiktiga. 

Utbildningsnämnden prognostiserar i Lokalbehovsrapport 2022 sammantaget ett överskott 
på förskoleplatser för hela prognosperioden. Överskott kvarstår även givet en ökande 

 
15

 Uppgifter från den vid granskningstillfället ännu inte beslutade Lokalbehovsrapporten 2023. 
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inskrivningsgrad. Mindre underskott prognostiseras emellertid till slutet av 
prognosperioden för kommundelen Håbo-Tibble givet en ökning i inskrivningsgraden. 
Denna prognos visar också på en nästintill icke-existerande överkapacitet i Håbo-Tibble från 
och med 2022. Vidare prognostiseras ett underskott i kommundelarna Bro och Brunna till 
prognosperiodens slut givet att prognos för antalet barn utgår från den beräkningsmodell 
som Linköpings kommun använder sig av för antal barn per 100 lägenheter. 
Känslighetsanalys enligt Linköpingsmodellen används enbart när den påvisar ett 
underskott på skolplatser. 

Nämnden prognostiserar i Lokalbehovsrapport 2022 sammantaget ett överskott på 
grundskoleplatser för hela prognosperioden, även med en ökande inskrivningsgrad. 
Underskott prognostiseras dock för kommundelen Kungsängen för perioden 2023–2027. 
Givet att Linköpingsmodellen används för att prognostisera antal barn per lägenhet 
förväntas också ett underskott i kommundelen Bro. För både grundskola och förskola är 
överkapacitet beroende av att det finns fristående aktörer. I prognoserna ligger den 
kommunala kapaciteten relativt konstant under perioden medan andelen fristående aktörer 
prognosticeras öka. Från intervjuer har framkommit att prognos- och planeringsarbetet 
försvåras av den relativt stora förekomsten av fristående aktörer inom skolväsendet i 
kommunen. Uppslutningen kring fristående aktörer är svårbedömd innan de öppnar och 
kommunen måste ta höjd i planeringen för att hantera fler barn än vad det faktiskt blir. Ett 
elevbortfall på ett antal barn per klass i de kommunala skolorna innebär att kostnaderna 
per elev ökar och med det även lokalkostnaden per elev. 

Prognosen görs på en inskrivningsgrad av 87 procent avseende förskola och 91–92 

procent
16

 avseende grundskola, vilket är de nivåer som inskrivningsgraden låg på år 2020. 
Prognoser finns även med en ökande inskrivningsgrad då inskrivningsgraden förväntas 
stiga något i och med att fler fristående skolor etablerar sig i kommunen. Detta förväntas 
leda till att elever som idag pendlar ut ur kommunen till fristående skolor i stället går kvar i 
en fristående skola i kommunen. Av lokalbehovsrapport 2023 framgår det att 
inskrivningsgraden 2021 för förskola var 81 procent och för grundskola 91 procent. 
Inskrivningsgraden för förskola 2021 var därmed lägre än prognostiserat.  

Av granskningen framkommer att kommunen saknar tillräcklig kapacitet inom 
grundsärskolan. Detta har effekten att vissa elever måste resa till andra, ibland mer 
avlägsna, kommuner vilket också innebär en större kostnad för Upplands-Bro kommun. 
Aktuell expansion av grundsärskoleverksamheten kommer enligt uppgift inte att täcka hela 
behovet, vilket innebär en fortsatt utpendling.  

.1.1.4 Äldre- och omsorgsnämnden 

Vid granskningstillfället fanns det fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen; 
Kungsgården som bedrivs i egen regi och har 32 platser, Norrgården som bedrivs i egen 
regi och har 48 platser, Hagtorp som ligger under kommunen men där verksamheten drivs 
på entreprenad av Attendo och har 36 platser samt Lillsjö Badväg som drivs av Humana 
och där kommunen köper in 46 platser inom ramen för LOV. Vidare finns en outnyttjad 
kapacitet på Lillsjö Badväg om cirka 10 platser. Kommunen köper också in 5 ytterligare 
externa platser i annan kommun.  

Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar i Lokalbehovsrapport 2022 ett överskott eller 
en jämvikt mellan behov och kapacitet i platser på vård- och omsorgsboende för hela 
prognosperioden undantaget för 2024. För prognosen utgår nämnden från ett behov av 
platser på särskilt boende på 3,4 procent av befolkningen 65 år eller äldre, vilket var den 

 
16

 Inskrivningsgraden gällande grundskola är lägre än 100% eftersom det finns en utpendling av 
grundskoleelever till skolor i andra kommuner. 
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nivå som behovet låg på i Upplands-Bro kommun 2018. Vidare framgår av rapporten att 
förekomsten av verksamhet inom ramen för LOV komplicerar planarbetet, då platser på 
boenden i privat regi endast kan fyllas om individer väljer de boendena och om de har 
möjligheten att tillgodose individens behov. Ett nytt boende i privat regi behöver inte 
nödvändigtvis innebära en lösning på obalans i vård- och omsorgsplatser. Av intervjuer 
framgår dock att en eventuell obalans hanteras genom att kommunen har ingått en 

överenskommelse
17

 vid flytt till vård- och omsorgsboende mellan vissa kommuner i 
Stockholms län för att underlätta för personer som vill flytta till ett vård- och 
omsorgsboende i en annan kommun. 

Av utkastet till lokalbehovsrapport 2023 framgår att ett underskott på platser förväntas 
från och med 2027 och att överskott väntas endast två år, 2025 och 2026. Denna prognos 
utgår från samma förväntade behovsnivå, 3,4 % av befolkningen 65 år eller äldre, som 
prognosen i lokalbehovsrapport 2022. Prognoser utifrån alternativa behovsnivåer, 
exempelvis på det sätt skolan prognosticerar med en högre inskrivningsgrad, genomförs 
inte i någon av rapporterna. Av intervjuer framgår att det ännu inte finns något beslut om 
vem som ska bygga kommande vård- och omsorgsboende men att det heller inte föreligger 
något akut behov för tillfället.  

I en rapport
18

 beställd av äldre- och omsorgsnämnden med utgångspunkt från en 
enkätundersökning av kommunens invånare födda 1956 eller tidigare redogörs för 
attityder till olika boendeformer bland kommunens äldre invånare. Av denna framkommer 
att merparten av de tillfrågade inte vill flytta eller inte vet om de vill flytta inom de 
närmaste åren. Bland de som uppgett att de vill flytta eller inte vet var den vanligaste 
anledningen att de förväntar sig ett förändrat hälsotillstånd. Vidare visar figur 3 
preferenser för olika bostadsformer som framtida bostad bland respondenterna. Kategorin 
”Annat” inkluderar i huvudsak äldreboenden, serviceboenden/servicelägenheter samt 
seniorboende och trygghetsboende.  

Figur 3. Preferenser för olika typer av bostäder.  

 

.1.1.5 Trygghetsboenden 

Det fanns vid granskningstidpunkten ett trygghetsboende i Upplands-Bro kommun med 72 
lägenheter. Upplands-Brohus AB är både hyresvärd och fastighetsägare för boendet. Äldre- 

 
17

 Kommuner som ingått överenskommelsen är Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, 
Sollentuna, Stockholm, Täby, Upplands-Bro, Värmdö och Österåker. 
18

 Upplands-Bro Framtida boendeformer för äldre, utförd november 2021. 
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och omsorgsnämnden uppger i Lokalbehovsrapport 2022 att det finns ett behov av 
trygghetsboenden i kommunen då ungefär 300 personer står i kö, varav cirka 30 personer 
är aktivt sökande. Av intervju har det emellertid framkommit att listan förmodligen inte 
uppdaterats, varför 300 personer kan vara en överskattning av behovet. Från kommunens 
sida lyfts att det fortsatt finns ett tydligt underskott på trygghetsboenden, som är en 
mycket efterfrågad boendeform, och att det förs diskussioner med Upplands-Brohus om ett 
nytt trygghetsboende. Av intervjuer med Upplands-Brohus framgår att det varit en 
utmaning att hitta mark att bebygga för ett nytt trygghetboende eftersom kommunen äger 
relativt lite egen mark. Bolaget uttrycker ett behov av att stärka samarbetet med 
kommunens exploateringsavdelning för att lättare komma framåt i frågan. Målet är enligt 
Upplands-Brohus att framöver kunna uppföra ett trygghetsboende i Bro. 

Vid kommunstyrelsesammanträdet 2022-04-13 beslutade kommunstyrelsen att ge 
kommundirektören i uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att 
möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård och omsorgsbostäder. Av beslutet 
framgår att kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns 
”Trädgårdsstaden etapp 1”. Vidare framgår att Odalen har visat intresse för kommunen i 
avsikt att bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt ett vård‐ och 
omsorgsboende. Som ett första steg bör ett intentionsavtal med nämnda bolag förhandlas 
fram, som sedan ska ligga till grund för en direktmarkanvisning inom kvarteret Brogård 4:1 
och 3:1. 

I Lokalbehovsrapport 2022 fastställs att det finns flera fördelar med trygghetsboenden 
som ett komplement till särskilt boende, samt att det är av stor vikt att dialog förs med 
andra aktörer vid etablering av trygghetsboende. Detta för att tillgodose god 
samhällsservice. Vidare uppmärksammas det i Lokalbehovsrapport 2023 att 
trygghetsbostäder kan vara en något otydlig benämning. För de trygghetsbostäder som 
byggdes med statligt investeringsstöd mellan 2010 och 2014 är målgruppen personer över 
70 år. Boendena ska ha gemensamma utrymmen för bland annat måltider och rekreation 
samt personal som kan stödja de boende. Hyresbostäder för äldre, vilket funnits sedan 
2016 och ofta benämns som trygghetsbostäder, har motsvarande statligt investeringsstöd 
men har personer över 65 år som målgrupp och mindre strikta krav gällande tillgänglighet 
av personal. Vidare finns det sedan 2019 biståndsbedömda trygghetsboenden vilka riktar 
sig till äldre personer som inte kräver vård och omsorg dygnet runt men ändå känner sig 
otrygga i sina nuvarande boenden. Dessa kräver, till skillnad får de andra formerna, ett 
biståndsbeslut från kommunen. Enligt uppgift är inte biståndsbedömda trygghetsboenden 
något som är aktuellt för Upplands-Bro kommun i nuläget.  

Trygghetsboenden som inte är biståndsbedömda är inget kommunalt ansvar likt lokaler för 
omsorg eller skola utan åligger helt Upplands-Brohus AB. Fastighetsenheten har ändå valt 
att ta med trygghetsbostäder i kommunens styrande dokument för lokalförsörjning såsom 
lokalbehovsrapport och lokalförsörjningsplan.  

4.2.3 Lokalförsörjningsplan 

Som en bilaga till Övergripande mål och budget 2022 finns Lokalförsörjningsplan 2022. I 
denna fastställs prioriterade projekt. För prioriterade projekt anges projektens namn 
alternativt beskrivning av projektet om namn inte finns, bedömd investeringsutgift, 
uppskattade fastighetsrelaterade kostnader, kapacitet, status för detaljplanen, när 
förstudie ska vara klar, planerad byggstart, planerat tillträde, samt om det är kommunen 
eller fristående aktör som är verksamhetsutövare. Två av 21 projekt med kommunen som 
verksamhetsutövare har information om samtliga punkter. Som tidigare nämnts fastslår 
reglerna för lokalresursplanering att det av lokalförsörjningsplanen ska framgå när 
projektet avses påbörjas och avslutas. Det ska även framgå bedömning av eventuell 
investeringsutgift samt hur kommunens driftkostnader påverkas. Vi konstaterar att dessa 
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uppgifter saknas för ett flertal av de prioriterade projekten i lokalförsörjningsplan 2022 
som förväntas slutföras i närtid. 

Exempelvis noterar vi att projektet ”Öppen ungdomsverksamhet i Bro” planeras slutföras 
2022 men endast har information om när förstudien förväntas vara klar och när 
byggstarten planeras. Vissa objekt saknar också den information som reglerna kräver ska 
framgå. Projektet ”Trygghetsboende” saknar information om förväntade 
investeringsutgifter, fastighetsrelaterade kostnader, när projektet förväntas påbörjas eller 
avslutas, eller när förstudie ska vara klar. Av intervjuer framgår att trygghetsboende 
egentligen inte ska ingå i kommunens lokalförsörjningsplan därför att det inte handlar om 
en verksamhetslokal och därför att ansvaret ligger helt på Upplands-Brohus. 

Av intervjuer framgår att det är svårt att ha en fullständig lokalförsörjningsplan eftersom 
det finns projekt där information saknas. Kopplingen till budget- och 
investeringsprocesserna är tydliga där det finns kalkyler i bakgrunden men av naturliga skäl 
svagare i de fall där information om projekten saknas. Ett sådant uppdrag i 
lokalförsörjningsplanen 2022 är utveckling av Kungsängens IP. 

4.2.4 Verksamhetsanpassningar 

Av reglerna för lokalresursplanering framgår att verksamhetsanpassningar ska ingå som en 
del av lokalbehovsrapporten. Vi ser att ett fåtal behov av verksamhetsanpassningar på ett 
övergripande plan omnämns i lokalbehovsrapporten. Enligt intervjuer hanteras 
verksamhetsanpassningar inte nödvändigtvis genom lokalbehovsrapporten. Det viktigaste 
uppges vara att fastighetsenheten vet om vilka åtgärder som sker ute i verksamheterna 
och att åtgärder beslutas av ansvarig chef på delegation. Arbetssättet uppges i huvudsak 
fungera bra men av intervjuer framgår också att hanteringen av verksamhetsanpassningar 
kan tydliggöras och dokumenteras i syfte att undvika att hanteringen bygger på ett 
personberoende. 

4.2.5 Bedömning 

Vi bedömer att det i huvudsak görs tillräckliga prognoser avseende framtida lokalbehov. 
Befolkningsprognoserna utgör grunden för att räkna ut lokalbehovet i de olika 
verksamheterna. I lokalbehovsrapporterna redogörs för nämndernas befintliga 
lokalsituation samt prognostiserade lokalbehov kommande sju år. Vi bedömer att 
perspektivet är tillräckligt långt för att kunna prognosticera behov i närtid men ser en 
möjlighet att framgent sträcka ut planeringshorisonten för att möjliggöra en ännu mer 
proaktiv planering. 

Vi bedömer att det även i det korta perspektivet finns svårigheter i att göra prognoser 
avseende framtida lokalbehov. När det gäller skola utgör förändringar i elevströmmar en 
försvårande faktor där strömmarna är svåra att parera därför att elevantalet kan förändras 
snabbt medan anpassningar av lokaler tar längre tid. Vi bedömer därför att det är positivt 
att prognoserna för skola innehåller alternativa scenarier. 

Vi bedömer att kommunens lokalförsörjningsplan inte för samtliga prioriterade projekt 
innehåller den information som reglerna för lokalresursplanering fastslår att planen ska 
innehålla. Vi menar att ett viktigt syfte med en lokalförsörjningsplan är att vara ett 
underlag för kommunens budgetarbete på både lång och kort sikt och att beskriva 
kommunens lokalbehov årsvis ett antal år framåt. Vår bedömning är att 
lokalförsörjningsplanen kan förtydligas avseende kopplingen till kommunens driftbudget 
och investeringsbudget på kort och lång sikt. Samtidigt ser vi att det finns en poäng i att 
exempelvis ha med projekt i förstudiefas där investeringskostnader och driftskostnader 
ännu inte är kända i syfte att få överblick även om projekten inte innehåller all den 
information som reglerna fastslår ska ingå. 
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4.3 Mål och nyckeltal för en effektiv lokalförsörjning 

Det finns inga beslutade mål för kommunens lokalförsörjning på kommunövergripande 
nivå. Av granskningen framgår att detta är ett utvecklingsområde att arbeta vidare med 
när de mest prioriterade aktiviteterna i lokalförsörjningsprocessen har färdigställts.  

Enligt Regler för lokalresursplanering ska lokalbehovsrapporten innehålla nyckeltal för 
vägledning och styrning av lokalbehov samt för att göra jämförelser med andra liknande 
kommuner. I Lokalbehovsrapport 2022 framgår inga nyckeltal för kommunen som helhet 
eller för utbildningsnämnden eller äldre- och omsorgsnämnden. Vi har tagit del av ett 
utkast till Lokalbehovsrapport 2023, denna innehåller nyckeltal för utbildningsnämnden i 

form av LOA
19

/elev, LOA/kapacitet och kr/LOA. Rapporten har inte antagits vid 
granskningstillfället. Vi noterar att det inte finns några angivna målvärden för nyckeltalen. 
Det uppges vara svårt att sätta specifika målvärden då förutsättningar varierar mellan olika 
lokaler. Exempelvis har äldre skolor högre kostnader per LOA än nyare skolor, allt annat 
lika, i och med deras utformning. Sedan tidigare arbetar kultur- och fritidsnämnden med 
nyckeltal och jämförelser med närliggande kommuner i Lokalbehovsrapporterna. 

Kommunen har inlett ett arbete med att se över möjligheterna att använda sig av 
konceptförskolor från Adda (tidigare SKL Kommentus) i syfte att få ner lokalkostnaderna i 
kommande nybyggnationer. Tidigare lokaler som varit kostnadsdrivande har enligt uppgift 
inte varit standardiserade utan mer arkitektdrivna. I sammanhanget nämns att 
konceptförskolor och konceptskolor kräver att det finns lämplig mark att bebygga. 

Det genomförs inte några mätningar avseende nyttjande av lokaler i kommunen. 

4.3.1 Incitament för ett effektivt lokalutnyttjande 

.1.1.6 Hyresmodell 

Av ramavtalet för verksamhetslokaler mellan Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och 
Upplands-Bro kommun framgår att hyran för respektive objekt ska grunda sig på 
Kommunfastigheters självkostnad och för inhyrda lokaler på dess faktiska hyresnivå samt 
egna kostnader enligt fastställt schablonpåslag för Kommunfastigheter.  

Individuella verksamheter bär inte sina egna lokalkostnader i kommunen. Inom 
utbildningsverksamheten innebär detta konkret att individuella skolor inte står för sina 
egna lokalkostnader, lokalkostnaden bärs i stället gemensamt av nämnden som 
kompenserar verksamheterna fullt ut för tillkommande kostnader vid exempelvis 
nybyggnation eller lokalanpassningar. Detta innebär att det saknas direkta incitament för 
verksamheterna att verka för ett effektivt lokalutnyttjande då detta inte är något som krävs 
av eller som premieras för enskilda verksamheter. Detta gäller teoretiskt exempelvis vid 
formulering av behov inför nybyggnation och vid bedömning av vilka lokaler som behövs 
respektive kan avyttras. Vidare kan det avspegla sig i förståelse och insikt om hur 
nybyggnation, lokalanpassningar och underhållsåtgärder påverkar driftskostnaderna. Det 
kan även avspegla sig i viljan att samnyttja lokaler. I intervjuer nämns dock att det finns en 
medvetenhet om ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande i verksamheterna trots att en direkt 
incitamentsstruktur saknas. Det uppges även finnas en vilja att arbeta över nämnd- och 
förvaltningsgränser för att exempelvis samnyttja lokaler. 

Av granskningen framgår vidare att Kommunfastigheter i ramavtalet från 2006 har en 

relativt låg uppräkning av medel för underhåll som saknar direkt koppling till 

marknadsläget. Vidare framgår att bolaget har en underhållsskuld. Då utrymmet för 

underhåll är mycket begränsat menar bolaget att andra typer av projekt prioriteras för att 

 
19

 LOA = Lokalarea. 
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bibehålla fastigheternas långsiktiga värde och uppfylla gällande myndighetskrav. Av 

intervjuer framgår att det, åtminstone på ett teoretiskt plan, innebär att det finns 

incitament för bolaget att göra investeringar snarare än att utföra underhållsåtgärder då 

kostnader för investeringar täcks av kommunen. 

Nuvarande affärsmodell bygger på att kommunen som hyresgäst betalar kostnaderna för 

el, värme och vatten. Kommunfastigheter har i ägardirektiv i uppdrag att genomföra 

energibesparande åtgärder. Bolaget menar dock att de inte, med den affärsmodell som 

finns idag, kan räkna hem några sådana projekt då besparingen inte kommer bolaget till 

godo. Bolagets uppfattning är därför att affärsmodellen bör ses över i sin helhet. 

 
.1.1.7 Avyttring av lokaler 

I ägardirektivet för Upplands-Bro kommunfastigheter för 2021 framgår att bolaget ska 
avyttra de fastigheter som identifieras under 2020 och som man fattar beslut om. I 
lokalbehovsrapporten 2022 framgår att styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter för 
att fastslå vilka fastigheter som anses lämpliga för försäljning har beslutat att följande 
kriterier ska beaktas: 

1. lokaler som är uppsagda och som kommunen inte har behov av 

2. lokaler som är i behov renovering eller inte är lämpade för ändamålet 

3. att skapa en mix av olika typer av fastigheter på listan (förskola, daglig verksamhet, 
industrifastighet, vårdlokal) i syfte att skapa intresse hos flera köpare 

4. att beakta var Kommunfastigheter har stor närvaro då det kan finnas ett värde i att fler 
aktörer etablerar sig i ett område. Ett sådant exempel är centrala Bro där två fastigheter 
föreslås avyttras. 

Vi noterar att uppdraget att avyttra fastigheter inte finns med i ägardirektivet för 2022. Av 
intervjuer framgår att detta beror på att listan på avyttringsobjekt som kommunfastigheter 
tog fram till lokalbehovsrapporten 2022 främst avsåg verksamhetslokaler. Tanken var 
aldrig att verksamhetslokaler skulle avyttras, men då Kommunfastigheter främst äger 
verksamhetslokaler så kom verksamhetslokaler att ingå i förslaget i syfte att tillmötesgå 
uppdraget i ägardirektivet. Ägaren informerade därefter bolaget om att de fastigheter som 
valts ut inte skulle säljas utan i stället vara kvar i bolagets ägo. 

4.3.2 Bedömning 

Vi bedömer att det, huvudsakligen genom att nämnderna fullt ut kompenserar 
verksamheter för tillkommande kostnader vid nybyggnation, saknas tydliga incitament för 
verksamheterna att sträva mot ett effektivt lokalutnyttjande. Vi anser därför att 
kommunstyrelsen bör skapa en struktur där verksamheterna har incitament att 
effektivisera sitt lokalutnyttjande. Vi bedömer också att kommunstyrelsen bör utveckla 
arbetet med mål och nyckeltal för att kunna styra mot och ha möjlighet att utvärdera om 
kommunen har en effektiv lokalförsörjning. 

Det finns övergripande mål för kommunens lokalresursplanering, vår bedömning är dock 
att det saknas tydliga nedbrutna och mätbara mål för att styra mot de övergripande målen. 
Vi ser därför att arbetet med nyckeltal bör utvecklas i syfte att fungera i vägledning och 
styrning av kommunens lokalbehov. Vi ser positivt på att nyckeltal har börjat användas 
avseende skolans lokaler i Lokalbehovsrapporten 2023 och bedömer att arbetet kan 
utvecklas ytterligare genom att ange målvärden för nyckeltalen. 

I det vidare arbetet ser vi att nyckeltal med tillhörande målvärden även bör tas fram för 
kommunens övriga verksamheter för att möjliggöra ett mer målmedvetet lokalutnyttjande i 
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hela kommunen och möjliggöra jämförelser med andra likande kommuner i enlighet med 
skrivningen i regler för lokalresursplanering. Det ger också en möjlighet att utvärdera om 
kommunen har en effektiv lokalförsörjning. 

Vi ser positivt på att ett arbete inletts med att använda sig av konceptlokaler avseende 
förskola och bedömer att arbetet framgent bör utvidgas till att även innefatta andra typer 
av verksamhetslokaler. 

Kommunen kan utveckla arbetet med att mäta nyttjandet av lokaler. Vår bedömning är att 
kännedom om hur kommunens lokaler nyttjas är en viktig förutsättning för att åstadkomma 
en effektiv lokalanvändning. Detta i synnerhet då det saknas tydliga incitament för 
verksamheterna att styra mot effektivt lokalutnyttjande. Därför anser vi att 
kommunstyrelsen bör överväga att se över lokalnyttjandet i kommunens verksamheter.  

4.4 Uppföljning och utvärdering 

Kommunstyrelsen får återrapportering i lokalförsörjningsprocessen genom 
lokalbehovsrapporter och lokalförsörjningsplan. Genom lokalbehovsrapporten får 
kommunstyrelsen information om inventering av nuvarande lokaler och befintlig kapacitet 
samt lokalbehov baserat på befolkningsutveckling. Rapporten innehåller även en 
omvärldsanalys och en utvecklings- samt avvecklingsanalys. Genom 
lokalförsörjningsplanen får kommunstyrelsen information om prioriterade lokalprojekt 
kommande år. 

Det sker ingen tydlig uppföljning eller utvärdering kring om kommunens effektivitet i 
lokalkostnader eller lokalutnyttjande. Därmed görs heller ingen vidare analys av detta i 
syfte att säkerställa en god effektivitet. 

Av ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter framgår att kommunen och 
Kommunfastigheter årligen gemensamt ska gå igenom bolagets kostnader och effektivitet i 
syfte att utvärdera bolagets faktiska kostnader för verksamhetslokalerna. Av granskningen 
framgår att det inte sker någon tydlig utvärdering faktiskt utöver den mer allmänna 
utvärdering som sker i ägardialogen och att utvärderingen behöver utvecklas. Bolaget har i 
ägardirektivet ett avkastningskrav på 3,7 % vilket kan ses som ett mått på en typ av 
effektivitet.  

Som tidigare nämnts genomförs från och med lokalbehovsrapport 2023 en uppföljning av 
LOA/elev, LOA/kapacitet och kr/LOA i utbildningsnämndens verksamheter. Enligt uppgift 
utgår utvärdering av nyckeltal från en mer informell bedömning baserad på att nivåer 
uppfattas som avvikande. Av intervjuer framgår också att nyckeltal för att utvärdera 
nyttjandet av lokaler kan vara trubbiga. Som exempel nämns att lokalanvändningen kan bli 
mindre yteffektiv av att stänga en paviljong men att det ändå kan vara rätt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Av intervjuer framgår att en prioritet i lokalförsörjningsarbetet har 
varit att bli mer yteffektiva och att åtgärder prioriterats där de bedömts ha störst effekt. 

.1.1.8 Uppföljning genom NKI 

Enligt ägardirektivet för Upplands-Bro kommunfastigheter AB åligger det bolaget att öka 
kundnöjdheten och värdera genom NKI. Eftersom bolaget inte har någon egen personal 
genomför Upplands-Brohus kundundersökningar i syfte att mäta hyresgästernas 
värderingar av den fysiska miljön och Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheters service. Undersökningarna genomförs vartannat år och utgör enligt 

intervjuer ett underlag för bolagets insatser. I undersökningen för 2021
20

 framgår att 

 
20

 Rapport kundundersökning 2021, Upplands-Brohus.  
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Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter hade ett värde för totalindex
21

 på 
51, vilket är en mindre försämring jämfört med 53 året innan, och ett värde för 

nöjdkundindex
22

 på 50, vilket är en liten förbättring jämfört med 48 året innan. Vidare 
framgår att det är en avsevärd variation på betygssättningen från de olika verksamheterna. 
Förskola och grundskola hade båda värden på totalindex och nöjdkundindex över den 
sammantagna nivån, 58 och 58 samt 52 och 51 för respektive verksamhet. Båda index var 
som lägst för äldreomsorgen, där totalindex låg på 19 och nöjdkundindex låg på 21. 
Sammantaget görs bedömningen i rapporten att Upplands-Brohus överlag har ganska 
svaga betyg inom de olika områdena. Motsvarande bedömning saknas för 
Kommunfastigheter. 

I intervjuer framkommer att en del av synpunkterna i undersökningarna rör att nivån på 
underhållet är för låg och att detta genererar missnöje hos hyresgästerna. Bolaget menar 
dock att detta till viss del är självförvållat till följd av den avtalskonstruktion som ägaren 
tillämpar (se även 4.1.1) och att ägaren på så vis väljer vilken standard som lokalerna ska 
ha. Det finns därför ett begränsat utrymme för bolagen att påverka sina NKI-siffror. 

4.4.1 Bedömning 

Vi bedömer att det tidigare inte skett någon tydlig uppföljning av effektiviteten i 
lokalkostnader och lokalutnyttjande. Vidare bedömer vi att det mot bakgrund av det inte 
heller skett någon systematisk analys av lokalkostnader och lokalutnyttjande i syfte att 
säkerställa en god effektivitet. Vår bedömning är dock att det pågår ett arbete med att 
utveckla nyttjandet av nyckeltal i utbildningsnämndens verksamheter som framgent 
kommer att möjliggöra uppföljning och analys. När arbetet med att ta fram nyckeltal med 
tillhörande målvärden för kommunens verksamheter har slutförts ser vi att det finns bättre 
förutsättningar för att tydligt följa upp effektiviteten i lokalkostnader genom att exempelvis 
genomföra jämförelser. Det ger även beslutsfattare bättre beslutsunderlag och en objektiv 
grund för överläggningar mellan olika intressen internt i kommunen. 

Av ramavtalet mellan kommunen och Kommunfastigheter framgår att kommunen och 
Kommunfastigheter årligen gemensamt ska gå igenom bolagets kostnader och effektivitet i 
syfte att utvärdera bolagets faktiska kostnader för verksamhetslokalerna. Vi bedömer att 
formerna för denna utvärdering kan tydliggöras i syfte att möjliggöra en utvärdering i 
enlighet med det avtalet fastslår. 

 

 
21

 Totalindex är ett totalbetyg på lokalernas fysiska miljö och service där 100 är högsta möjliga betyg och den 
tyngsta beståndsdelen är nöjdkundindex. 
22

 Nöjdkundindex är hyresgästens totalbetyg på fastighetsfunktionen som hyresvärd där 100 är högsta möjliga 
betyg.  
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5. Bilaga 

Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner 
 
• Fastighetschef på Upplands-Bro kommun 
• Ekonomichef på Upplands-Bro kommun 
• Chef fastighetsutveckling på Upplands-Brohus 
• Förvaltningschef på Upplands-Brohus 
• Lokalsamordnare på utbildningskontoret 
• Avdelningschef på äldre- och omsorgsavdelningen av socialkontoret 
 
 

Dokument  
 
• Mål och budget 2022-2024, beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-09 
• Lokalförsörjningsplan 2022, beslutad av kommunfullmäktige 2021-06-09 
• Regler för lokalresursplanering, beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-12 
• Lokalbehovsrapport 2022, beslutad av kommunstyrelse 2021-03-17 
• Reglemente för kommunstyrelsen, Beslutad av kommunfullmäktige 2018-10-17, 

Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 
• Bolagsordning för aktiebolaget Upplands-Brohus AB, antagen vid extra bolagsstämma 

2015-04-23 efter beslut i kommunfullmäktige 2015-04-22. 
• Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen vid extra 

bolagsstämma 2015-04-23 efter beslut i kommunfullmäktige 2015-04-22. 
• Ramavtal för verksamhetslokaler mellan Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och 

Upplands-Bro kommun, beslutad av kommunstyrelse 2006-11-20.  
• Skrivelse från Upplands-Bro Kommunfastigheter ABs styrelse, 2021-11-05, 

Diarienummer: UBKF-2021-AnHe-0209  
• VD-rapport Upplands-Bro kommunföretag AB juni 2020, 2020-06-03. 
• Delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutad den 16 mars 2022 KS 21/0529 
• Delegationsordning för utbildningsnämnden, beslutad av utbildningsnämnden den 24 

augusti 2021 
• Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden, antagen av äldre- och 

omsorgsnämnden i Upplands-Bro kommun den 27 september år 2021 
• Delegationslista för kommundirektören, Vidaredelegation från Kommunstyrelsen, 

beslutad den 27 mars 2022 KS 22/0232  
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2022-06-14 

Revisorerna 

Till:  Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och Upplands-

Brohus AB 

För kännedom: Kommunfullmäktige 

 

 

Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av kommunens 
lokalförsörjningsprocess i syfte att bedöma om kommunstyrelsen, Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB och Upplands-Brohus AB sammantaget har säkerställt en 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Vår sammanfattande bedömning är att de berörda 
parterna delvis har säkerställt en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Vi ser positivt på 
att det gjorts insatser för att strukturera arbetet men ser fortsatt behov av att stärka den 
strategiska styrningen och planeringen av lokalförsörjningsfrågor. 

Vår bedömning är att det finns en dokumenterad lokalförsörjningsprocess men att reglerna 
för lokalresursplanering bör revideras i syfte att beskriva processen korrekt. Vår bedömning 
är att det i huvudsak finns en fungerande samverkan mellan berörda aktörer i 
lokalförsörjningsprocessen avseende planering på lång sikt och ett effektivt utnyttjande av 
befintliga lokaler. 

Ansvaret för inhyrning av lokaler hanteras genom reglementen och delegationsordningar. Vi 
bedömer att kommunstyrelsen bör göra en översyn av reglementen för att säkerställa att 
ansvaren är konsistenta. Det finns ett behov av att se över ramavtalet mellan kommunen och 
Kommunfastigheter med hänseende till nuvarande förhållanden. I det fall avtalet revideras 
menar vi att kommunstyrelsen bör bereda underlag för nytt avtal inför beslut i fullmäktige.  

Vi bedömer att det i huvudsak görs tillräckliga prognoser avseende framtida lokalbehov. Vi 
bedömer att perspektivet i lokalbehovsrapporten är tillräckligt långt för att kunna 
prognosticera behov i närtid. Vi bedömer att det även i det korta perspektivet finns generella 
svårigheter i att göra prognoser avseende framtida lokalbehov, exempelvis gällande 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Vår bedömning är att det saknas tydliga incitament för verksamheterna att sträva mot ett 
effektivt lokalutnyttjande. Vi anser därför att kommunstyrelsen bör skapa en struktur där 
verksamheterna har incitament att effektivisera sitt lokalutnyttjande. Vi bedömer också att 
kommunstyrelsen bör utveckla arbetet med mål och nyckeltal för att kunna styra mot och ha 
möjlighet att utvärdera om kommunen har en effektiv lokalförsörjning. Kommunen kan 
utveckla arbetet med att mäta nyttjandet av lokaler.  

Vi bedömer att det tidigare inte skett någon tydlig uppföljning av effektiviteten i lokalkostnader 
och lokalutnyttjande. Mot bakgrund av det har det inte heller skett någon systematisk analys 
av lokalkostnader och lokalutnyttjande i syfte att säkerställa en god effektivitet. Vi ser positivt 
på att det pågår ett arbete med att utveckla nyttjandet av nyckeltal i utbildningsnämndens 
verksamheter som framgent kommer att möjliggöra uppföljning och analys. 
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Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen, som ansvarig för att verka 

för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler, att:  

 Bereda förslag till uppdaterade regler för lokalresursplanering för beslut i fullmäktige. 
 Utreda behovet av att revidera ramavtalet mellan kommunen och Upplands-Bro 

kommunfastigheter efter nuvarande förhållanden. 
 Utreda hur incitamentsstruktur kan skapas där verksamheterna uppmuntras att 

effektivisera sitt lokalutnyttjande. 
 Tillse att ett arbete med nyckeltal för lokaler finns i kommunens verksamheter i 

enlighet med regler för lokalresursplanering. 
 Besluta om mål för kommunens lokalförsörjning. 

Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2022-11-15. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren  
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