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Inledning
Bakgrund
Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje
kommun. Innehåll i avfallsplanen regleras av Naturvårdsverket. Avfallsplanen är
kommunens styrande dokument för avfallshanteringen. Den fungerar som ett
planeringsverktyg för att uppnå en god avfallshantering och beskriver prioriterade
målområden, delmål och aktiviteter som gäller mellan åren 2019 och 2023.
Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om vilka avfallstyper som
uppkommer inom kommunen samt uppgifter om avfallets mängd och ursprung.
Det finns också en nationell avfallsplan ”Från avfallshantering till
resurshushållning” som anger riktningen för de kommunala avfallsplanerna.
Upplands-Bros tidigare avfallsplan gällde 2007–2012. Uppföljning av denna visar
att målen och åtgärderna i stort har genomförts.

Syfte med avfallsplanen
Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen inom Upplands-Bro
kommun och att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avsikten
med målen är att arbeta mot förbättrade insamlingssystem och tydlighet för de
som lämnar avfall att minska mängden avfall och avfallets miljöpåverkan.
Syftet är även att styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle och
underlätta ett klimatsmart leverne. Avfallsplanen ska vara en del av kommunens
styrdokument vid fysisk planering.
Avfallsplanen ska ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild av
avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka sin egen hantering av
avfall. Avfallsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Upplands-Bro
kommun.

Framtagande och genomförande
Arbetet med den nya avfallsplanen har skett i två grupper.
Specialistgrupp bestående av kommunala tjänstemän med uppgift att bidra med
sakkunskaper och erfarenheter från skilda delar av den kommunala verksamheten.
Workshop har genomförts med syfte att tillsammans med berörda aktörer inom
kommunen, t.ex. tekniska avdelningen, kundcenter, plan- och exploatering,
fastighetsförvaltning, kommunikationsstab, näringsliv och miljö ta fram konkreta
mål och åtgärdsförslag för avfallsplanen för att ge tydliga riktlinjer och ett
användbart verktyg i de olika verksamheterna.
Arbetsgrupp bestående av avfallsingenjör och konsulter från Tyréns ansvarade för
samarbete med specialistgruppen, framtagande av förslag till avfallsplanen,
genomförande av samråd och utställning för granskning samt kommunikation med
berörda aktörer.
Samråd med länsstyrelsen om innehållet i miljöbedömningen av avfallsplanen har
genomförts.
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Antagande av avfallsplan har skett enligt bestämmelser i 15 kap. 42–43 §§
miljöbalken. Efter godkännande av Tekniska nämnden ställdes avfallsplanen ut för
samråd med allmänheten för synpunkter. Inkomna synpunkter beaktades i en
samrådsredogörelse och ändringar har gjorts. Efter beslut i Tekniska nämnden
ställdes avfallsplanen ut för slutgiltig granskning under fyra veckor.
Därefter gjordes ytterligare justeringar. Slutförslaget till avfallsplan antas först av
Tekniska nämnden och bereds sedan av Kommunstyrelse för slutligt antagande av
Kommunfullmäktige.
Utställning av avfallsplanen kungörs på kommunens hemsida, i Kommunhuset och
biblioteket i Bro.

Ansvar
Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för att initiera arbetet med de
mål och åtgärder som är framtagna i Avfallsplan 2019–2023. Övriga berörda
enheter samarbetar med avfallsenheten för att genomföra de initierade åtgärderna
för att uppnå målen.

Framtidens överblick på avfallsflödenas utveckling
När det gäller avfallsflödenas framtida utveckling kan följande förutspås:
•

Mängden av restavfall ska minska i takt med utökade utsorteringen av
matavfall och förpackningar. Mängden av utsorterat matavfall ska öka
med ökning av sorteringsgrad och antal hushåll och verksamheter som
ansluter sig till insamlingen.

•

Mängden av utsorterade förpackningar och tidningar ska öka med
utveckling av insamlingssystem närmare till fastigheter, aktiva
informationskampanjer och styrande effekt av avfallstaxa.

•

Mängden av grovavfall vid kommunens kretsloppscentraler kan minska
något efter införande av inpasseringssystem med bättre kontroll över
besökare t ex från verksamheter och grannkommuner. Drift av
kommunens kretsloppscentraler i egen regi och planerat utvecklingsarbete
ska leda till bättre service för besökare och högre sorteringsgrad av olika
fraktioner för materialåtervinning.

•

Mängden av allt hushållsavfall ska minska som ett resultat av
förebyggande arbete.

Styrmedel och infrastruktur
Kommunen har möjlighet att använda olika styrmedel i sitt arbete att uppnå
uppsatta målen och genomföra för detta nödvändiga åtgärder. Styrmedlen kan
vara av olika typer så som informativa, administrativa eller ekonomiska.
Kommunen kan gå ut med olika informationskampanjer, styra mot önskade mål
genom bestämda regler för avfallshantering i avfallsföreskrifter eller främja
miljövänlig beteende med avfallsavgifter. Genom tillsyn och fysisk planering kan
kommunen påverka verksamheter att planera och genomföra åtgärder som leder
till förebyggande av avfall, återanvändning eller högre återvinningsgrad.
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Kommunens infrastruktur och insamlingssystem för avfallshantering ska
utvecklas successivt och anpassas till nya förutsättningar som t ex. ändrade
förutsättningar eller förändrade levnadsmönster i samhället i stort. Kommunens
snabb tillväxt med nybyggområde och etableringar av nya verksamheter kräver
infrastruktur med moderna system som ska vara flexibla och effektiva. Utredning
av förutsättningar för införande av nya alternativa insamlingssystem ska
genomföras och ska ligga till grund för hur avfallshanteringen kommer att handlas
upp i framtiden. Det kan även vara aktuellt när ansvaret för insamling av
förpackningar eventuellt lämnas över till kommuner.

Konsekvenser av planens genomförande
Avfallsplanen ska bidra till en positiv utveckling för boende och verksamheter samt
miljön i kommunen. I planens miljökonsekvensbeskrivning (bilaga 5) görs en
bedömning av planens miljöeffekter jämfört med ett nollalternativ. Vissa av
planens åtgärdsförslag kan innebära ökade kostnader för både avfallskollektivet,
fastighetsägare och andra aktörer jämfört med idag. En del kostnader kan dock
kompenseras med besparingar som uppkommer vid optimering och effektivisering
av avfallshanteringen samt från försäljning av insamlat avfall för
materialåtervinning.

Uppföljning
Uppföljning av målen kommer att göras i slutet av avfallsplaneperioden, under
2023. En halvtidsuppföljning kommer att göras under 2021 för att stämma av att
arbetet med målen fortlöper som planerat.

Giltighetstid för avfallsplanen
Denna avfallsplan gäller fram till och med år 2023.
Vid framtida revidering och uppdatering av avfallsplanen ska följande gälla:
•

Vid revidering av planens mål ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

•

Vid revidering av åtgärder beskrivna i planen ska beslut fattas av Tekniska
nämnden.

Läsanvisning
Denna avfallsplan är uppdelad i ett huvuddokument samt sex bilagor.
Huvuddokumentet består av en redogörelse för kommunens fyra inriktningsmål för
avfallshanteringen och beskrivning av hur dessa mål ska uppnås.
Mer detaljerad information om exempelvis förutsättningarna och nuläget i
kommunen samt vilka lagar och regler som styr avfallshanteringen återfinns i
bilagorna. Där finns även en bilaga med förklaringar av de flesta branschrelaterade
ord som används. Bilagorna är samlade i ett separat dokument.
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Fakta om Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun har en stor inflyttning. Prognosen pekar på att
invånarantalet redan till år 2030 kommer att ha ökat till cirka 35 000 från 27 614
(SCB, 2017).
Upplands-Bro är en växande ekokommun (kommunen är medlem i föreningen
Sveriges Ekokommuner) som har såväl tätorter som landsbygd. Som övergripande
mål för kommunen gäller bland annat att Upplands-Bro ska vara ett gott föredöme
och fatta alla beslut med utgångspunkt i ett kretsloppstänkande där vi visar
omtanke för människa och miljö.
Utgångspunkten för tanken kring en ekokommun är att de har ett ekosystem i
balans som är basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Som ett
exempel på långsiktigt arbete mot hållbar utveckling började Upplands-Bro
kommun under 2014 införa insamling av matavfall, vilket sedan har utvecklats
succesivt.
De nationella målen som finns om att förebygga avfall och minska
avfallsmängderna ställer höga krav både på ett aktivt arbete med att förebygga
avfall och på att ha flexibla och samtidigt robusta system för omhändertagandet av
avfall för både hushåll och verksamheter. Det ställer också stora krav på tydlighet
och långsiktighet i planeringen av avfallshanteringen, såväl som av övrig
infrastruktur.
Från oktober 2017 har Upplands-Bro kommun tagit över sina två
kretsloppscentraler och driver dem i egen regi. Ett stort utvecklingsarbete ska
genomföras på centralerna för att förbättra både service för invånare och företag
samt höja graden av grovavfallssortering med utökat antal fraktioner.
En mer detaljerad beskrivning av Upplands-Bro kommun och fakta om
avfallshanteringen finns i bilaga 1.

Vision 2035 – Kommunen som ger plats
Upplands-Bro kommun vill genom avfallsplanen 2019–2023 skapa ett långsiktigt
arbete inom avfallshanteringen med Vision 2035 i fokus. Visionen antogs den 3
juni 2015 av kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Visionen är vägledande i
kommunens arbete och visar i vilken riktning kommunen ska utvecklas till år
2035.
Vid framtagandet av visionen fördes en omfattande medborgardialog, för att skapa
delaktighet, ökad medvetenhet samt ökat intresse för utvecklingsfrågor. Visionen
har även använts som vägledning i avfallsplanen så att medborgarperspektiv i
planen är utgångspunkten.
Visionen är till för och förverkligas av de som bor och verkar i kommunen. Att
skapa närhet och gynna småskalighet samt skapa mötesplatser i form av t.ex.
återbruk bidrar också till kommunens vision.
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Visionens ledord
Nyfikenhet
Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar
och synsätt.
Omtanke
Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats
för tillit.
Liv
I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin
plats, skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden.

Miljöplan
Kommunens miljöplan som styrande dokument med lokala miljömål antogs av
kommunfullmäktige 2010 och är i behov av revidering. Denna plan gäller
fortfarande tillsammans med kommunens översiktsplan, avfallsplan och grönplan
samt relevanta lagar som miljöbalk och ramdirektiv för vatten.
I miljöplanen lyfts till exempel arbetet med de kommunala verksamheternas
avfallshantering. De målen är delvis aktuella och arbetet fortsätter för att
källsortering ska finnas inom alla kommunens verksamheter. Målet att 50 % av
kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall är redan uppnått.
Arbetet pågår med en Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro som ska ersätta
den gamla miljöplanen och klargöra prioriterade områden för en social,
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i kommunen samt ge konkreta
förslag på åtgärder.
Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro kommer att utvecklas med tanke på de
mål och ramverk för hållbarhetsarbetet som finns på nationell, regional och lokal
nivå. Arbetet med att utveckla planen ska ta intryck av pågående arbete för hållbar
utveckling i Sverige och andra länder.
I avfallsplanen finns åtgärder som bidrar till att uppfylla målen i kommunens
kommande utvecklingsplanen.
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Mål och åtgärder
I avfallsplanen finns fyra inriktningsmål som anger kommunens övergripande
målsättningar. Under dessa inriktningsmål finns ett antal delmål som konkretiserar
de övergripande målsättningarna. Till varje delmål finns åtgärder som visar hur
kommunen och andra berörda ska och kan arbeta för att uppfylla målen. Tanken
med dessa mål är att de bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.
I de allra flesta fall krävs en samverkan mellan olika aktörer för att målen ska
kunna uppnås. Det kan vara till exempel kommunens olika kontor, bolag och
verksamheter, fastighetsägare, byggherrar, företag och sist men inte minst
kommuninvånarna. I flera fall, till exempel när det gäller avfall med
producentansvar, har kommunen begränsad rådighet över insamling och
hantering.
Uppföljning av mål och åtgärder
Uppföljning av avfallsplanen görs genom de mätbara mål som finns inom varje
inriktningsmål. De mål som inte är mätbara följs upp genom kontroll av att
planerade åtgärder har utförts.

Inriktningsmål 1.

En hållbar avfallshantering anpassad till människan
För att uppnå målen för insamling och återvinning krävs det att vi
har avfallssystem som fungerar bra och passar för de människor
som är berörda. Det omfattar både avfallslämnare, sophämtare,
personal på mottagnings- och behandlingsanläggningar, och alla
andra som är en del av avfallshanteringskedjan.

Gör det lätt att
sortera rätt

Genom att skapa enkla och lättillgängliga insamlingssystem kan nöjdheten bland
kommuninvånarna öka. Hög nöjdhet kring avfallshanteringen tillsammans med
hög medvetenhet och kunskap kan leda till en mer hållbar konsumtion.
Hög nöjdhet kan också minska nedskräpningen då det upplevs lätt att göra rätt och
att avfallet hamnar på rätt plats. I och med att nedskräpningen minskar upplevs
också miljöerna i kommunen som mer trygga och trevliga att vistas i.
Genom att skapa en medvetenhet kring konsumtionen och förändrad beteende kan
mängden avfall som uppkommer minskas. Det är viktigt att se avfall som en
resurs och sortera det rätt för att sedan kunna behandla det efter dess egenskaper.

1a. Öka medvetenheten och kunskapen kring hållbar
konsumtion
För att uppnå en hållbar konsumtion behöver motivation skapas genom kunskap
och medvetenhet. Det är även viktigt att informationen är tydlig och lättillgänglig.
Medvetenheten om källsortering behöver öka kring olika avfallsslag/fraktioner för
att även förebygga avfallets uppkomst och skapa förändrade beteenden.
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Åtgärder för att uppnå målet
• Använda fler mediekanaler för information till invånare och verksamheter och
lyfta frågan kring hållbar konsumtion i samband med olika kommunevent.
•

Ta fram sorteringsanvisning med bilder för att de med läs- och
skrivsvårigheter samt bristfälliga kunskaper i det svenska språket ska kunna ta
till sig informationen.

•

Uppmuntra till och medverka i skolprojekt anpassade till elever i olika
årskurser, där avfallsminimering och avfallshantering står i fokus. Utveckla
koncept där barn står som budbärare till sina föräldrar. Genomförs i samarbete
med utbildningskontoret.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.

1b. År 2023 ska minst 90 % av hushållen vara nöjda med hur
avfallshanteringen fungerar i kommunen
Det ska vara ”lätt att göra rätt”. Platser och utrustning för avfallslämning ska vara
användarvänligt utformade med upplevd trygghet. Det ska vara tydligt hur
kommunens insamlingssystem fungerar och hur sorteringen går till.
Åtgärder för att uppnå målet
• Ta fram en kommunikationsplan för avfallsverksamheten som knyter an till
avfallsplanens mål.
•

Tydliggöra hur insamlingssystemet fungerar och förmedla det
kretsloppstänkande som genomsyrar kommunens arbete.

•

Ta fram råd till fastighetsägare om hur de kan informera sina hyresgäster.

•

Öka kunskapen om avfallsfrågor inom kommunens kontor och bolag.

•

Främja insamlingssystem som gör avfallshanteringen mer tillgänglig och
bekväm för användare.

•

Lyfta fram goda exempel på utrymmen för avfallshantering och
avfallssortering, som kan användas som inspiration för byggherrar och
fastighetsägare.

•

Göra enkätundersökning för att ta reda på vad som saknas för att fler
avfallslämnare ska bli nöjda.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
-

Uppföljning genom enkät till avfallsabonnenterna avseende upplevd
nöjdhet kring avfallshanteringen och upplevd service (%).
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1c. Nedskräpningen ska minska i kommunen
Nedskräpning leder till negativa konsekvenser på miljön, exempelvis skador på
djur och människa, spridning av kemikalier och upplevd otrygghet.
Upplands-Bro kommun arbetar genom sin vision för att skapa trygghet och visa
omtanke för miljön. Det kan uppnås genom att skapa ett insamlingssystem där
utgångspunkten är kundens behov och där det är lätt att göra rätt. Avfallet hamnar
då på rätt plats och nedskräpningen minskar.
Åtgärder för att uppnå målet
• Arbeta med utveckling av insamlingssystem där hushållen och
verksamheterna är nöjda med avfallshanteringen.
•

Arbeta förebyggande för att skapa medvetenhet och ta krafttag mot
nedskräpning genom kampanjer, exempelvis skräpplockningsaktiviteter.

•

Kommunicera kommunens budskap att nedskräpningen är ett delat ansvar
mellan individen och kommunen.

•

Nedskräpningen i kommunen ska mätas och följas upp.

•

Utveckla möjligheten att källsortera i offentlig miljö.

•

Fortsätta arbetet med Håll Sverige Rent och Skräpplockardagarna.

•

Utveckla insamlingssystemen i anslutning till kustmiljöer för att förebygga
nedskräpning även i marina miljöer.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
- Införa skräpmätningar enligt befintliga metoder för att ha mätbara
indikatorer för uppföljning.

1d. Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya
hämtningsplatser
Många arbetsuppgifter som rör hämtning och övrig hantering av avfall kan vara
problematiska ur arbetsmiljösynpunkt. Genom att alla berörda aktörer samverkar
skapas bra förutsättningar för en sund arbetsmiljö.
Åtgärder för att uppnå målet
• Stödja entreprenörer i deras arbete med förbättring av arbetsmiljö hos sina
medarbetare. Vara behjälpliga för entreprenörer i utredning av optimala
lösningar för att åtgärda arbetsmiljöproblem.
•

Maskinella lösningar ska prioriteras i första hand vid alla nybyggnationer och
större ombyggnationer.

•

Tydliggöra krav på arbetssätt avseende arbetsmiljöarbete i upphandlingar.

•

Medverka och bidra till en god dialog mellan fastighetsägare och entreprenör i
deras åtgärdsprocess inom arbetsmiljöarbetet.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
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Inriktningsmål 2

Ta vara på avfallet som resurs
EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som den också kallas,
symboliserar graden av resurshushållning. Ju högre upp i
trappan, desto bättre tar man vara på resurserna och generellt
minskar belastningen på miljön.

Låt gamla saker
få nya hem

Figur 1. Avfallstrappan. Källa: Avfall Sverige

De översta trappstegen handlar om att förebygga uppkomsten av avfall och dess
farlighet samt öka återanvändningen. Att förebygga avfall handlar om att tänka
resurseffektivt och giftfritt tidigt. Det kan vara att designa en produkt för lång
hållbarhet eller att planera inköp och användning för att minska onödigt spill. Det
kan också handla om att stimulera människor och verksamheter att återanvända
t.ex. möbler och kläder.
För det avfall som ändå uppkommer är det viktigt att recirkulera och
materialåtervinna så mycket som möjligt. Materialåtervinning gör inte bara att
uttaget av mängden jungfruligt material minskar, det leder också till att vi sparar
energi. För att ta vara på avfallet behöver förutsättningar som uppmuntrar rätt
beteende skapas. Detta går i samma linje som kommunens vision om nyfikenhet
och öppenhet för nya tankar och idéer.
En stor del av vårt avfall är biologiskt lätt nedbrytbart som till exempel matrester
och trädgårdsavfall. Genom rötning (biologisk nedbrytning av organiskt material i
syrefri miljö) utvinns energi och näring i form av biogas och biogödsel. Även
kompostering ger en miljövinst genom att näringen tillvaratas. Det ger större
miljövinster jämfört med att låta avfallet följa med den vanliga soppåsen till
förbränning med energiutvinning.

2a. Avfall ska förebyggas och en större andel produkter och
material återanvändas
För att klättra uppåt i avfallstrappan behöver mer avfall förebyggas och
återbrukas. Genom att skapa goda förutsättningar för återanvändning kan avfall
förebyggas och medvetenheten hos boende och verksamma i kommunen öka. Nya
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möjligheter behöver utvecklas där människan och miljön visas omtanke och det
skapas enkla lösningar för att återbruka mer.
Åtgärder för att uppnå målet
• Medverka till fortsätt utveckling av system för insamling och återanvändning
av kläder och textilier.
•

Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att öka medvetenheten bland
kommunens verksamheter om vikten att förebygga att avfall uppstår.

•

Utreda möjligheten att skapa internt webbaserat återbrukssystem för
kommunens verksamheter på intranätet.

•

Arrangera leksaksbyte i samband med lämpliga event i samarbete med berörda
aktörer.

•

Fortsätta utvecklingsarbete med återbruk på kretsloppscentraler genom utöka
antal sorter av varor för återanvändning, t ex byggmaterial, cyklar, möbler
mm.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
-

Uppföljning av rapporterade årliga insamlade mängder kläder/textil mm.

-

Årliga jämförelser av total mängd insamlat hushållsavfall per person.

2b. Materialåtervinningen ska öka och mängden felsorterat
avfall i soppåsen ska minska jämfört med 2018
Genom bra förutsättningar för att sortera avfallet kan de flöden som går till
materialåtervinning respektive utvinning av energi optimeras. Grovavfall är ett
exempel där utsorteringen av nya fraktioner kan öka materialåtervinningen.
Förpackningar och returpapper förekommer i stor utsträckning i soppåsen och
förbättringsmöjligheter finns för ökad utsortering och återvinning av de olika
materialslagen.
Åtgärder för att uppnå målet
• Avfallstaxan ska ha miljöstyrande effekt för att stimulera till utökad sortering
av hushållsavfall.
•

Utsortering av fraktionerna tidningar/kontorspapper, pappers-, glas-, metalloch plastförpackningar, farligt avfall och elavfall ska finnas i alla kommunala
verksamheter och i kommunens eget fastighetsbestånd.

•

Samarbeta med FTI och andra aktörer för utveckling av insamlingsplatser för
förpackningar och tidningar samt identifiera områden där återvinningsstationer
behövs.

•

Utveckla insamlingssystemen för källsorterade fraktioner tillsammans med
berörda aktörer.

•

Ställa krav att platser/anläggningar för avfallshantering inom nybyggområde
ska utformas med möjlighet till källsortering av förpackningar och tidningar.
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•

Öka sorteringsgraden av grovavfall på kretsloppscentralerna med nya
materialfraktioner av t.ex. plast, planglas, olika sorts metaller, lastpallar och
textilier.

•

Förbättra sortering genom demontering av grovavfall till olika fraktioner på
kretsloppscentralerna, t ex däck från fälg, möbel.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker främst genom kontroll av att planerade åtgärder har
utförts.
-

Följa upp antal kommunala verksamheter och fastigheter i kommunens
fastighetsbestånd som har fastighetsnära insamling med källsortering.

-

Andel felsorterat avfall i soppåsen följs upp genom plockanalys.

2c. Förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av
bygg- och rivningsavfall ska öka
Ett av EU avfallsdirektivets mål är att återanvändningen och
materialåtervinningen av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska vara minst 70
procent år 2020. Med kommunens snabba tillväxt och stora planer med
byggnation av nya områden kommer målet vara aktuellt. En stor potential finns att
genom god planering vid byggen minska andelen material som behöver kasseras.
Åtgärder för att uppnå målet
• Driva informationskampanjer om miljönyttan med effektiv hantering av
byggmaterial och förebyggande av byggavfall, att spillmaterial vid
byggproduktion ska minimeras och byggvaror hushållas
• Inom tillsyn över hanteringen av bygg- och rivningsavfall ställa krav via
materialinventering, kontroll/rivningsplan och deponideklaration vid
slutsamråd för att kontrollera att lagen följs
• Utreda möjlighet att ordna utsortering och återbruk av överblivet byggmaterial
på kretsloppscentralerna.
• Ta fram goda konkreta exempel för att visa hur målet kan uppnås.
Uppföljning och nyckeltal
Redovisning av hur arbetet har genomförts för att nå delmålet.

2d. Mängden matavfall som slängs i onödan ska minska
Den mat som slängs i Sverige idag ger upphov till olika miljöproblem som till
exempel stora mängder koldioxidutsläpp, övergödning av vattendrag mm. Genom
att minska matsvinnet kan samhället nå stora miljövinster.
Åtgärder för att uppnå målet
• Öka kommuninvånarnas medvetenhet om matsvinnets påverkan på miljön och
ekonomin
•

Genomföra projekt i skolor, skolkök och storkök för att öka medvetenheten
kring matsvinn i syfte att det ska minska
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Arbeta med kommunikationsprogram för minskning av matsvinnet.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.

2e. Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 70 % till
2023
Även om matsvinnet minskar kommer det att uppstå matavfall. Så mycket som
möjligt av det matavfall som uppstår ska sorteras ut.
Allt insamlat matavfall ska gå till produktion av biogas och biogödsel för att skapa
ett slutet kretslopp. Det är viktigt att så många som möjligt sorterar ut matavfall
för att öka sorteringsgraden hos både invånare och verksamheter. Kommunens
ambition är att minst 90 % av avfallslämnarna sorterar sitt matavfall. Minst 70 %
av deras mängd matavfall per person ska sorteras ut.
Åtgärder för att uppnå målet
• Öka invånares medvetenhet om matavfallsinsamlingens betydelse för miljön
och ekonomin. Det vill säga det matavfall som ändå uppstår ska samlas in och
behandlas biologiskt till biogas och biogödsel.
•

Utsortering av matavfall ska finnas i alla kommunala verksamheter och i
kommunens eget fastighetsbestånd.

•

Delta i matavfallskampanjer för att främja matavfallsinsamling.

•

Regelbundet genomföra uppföljning av mängder matavfall (följa upp statistik)
med återkoppling till avfallslämnare för att påverka/utmana till bättre
sortering.

•

Utveckla insamling av matavfall från verksamheter särskilt från restauranger,
storkök, livsmedelsbutiker mm. Kontroll kan samordnas i samband med annan
tillsyn.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
-

Andel matavfall i soppåsen följs upp genom plockanalys.

-

Uppfölja totala mängden utsorterat matavfall per person relaterat till
schablonberäknad mängd per person.

2f. Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi
Deponering, det vill säga att lägga avfallet på en soptipp, är det lägsta steget i
avfallstrappan. Deponering bör enbart användas för avfall som inte kan behandlas
på annat sätt, till exempel mineralull och glasfiber.
Åtgärder för att uppnå målet
• Fortsätta utveckla sortering av fraktionerna på kretsloppscentralerna för att
minska mängden avfall till deponi.
•

Kommunikation kring vad som ska sorteras ut och var det ska lämnas.
Uppdatera sorteringsguide.
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Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
- Uppföljning av mängd avfall från kretsloppscentralerna som går till
deponering.

Inriktningsmål 3

Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö
Avfall kan ge upphov till miljöpåverkan på flera
olika sätt. Avfallshanteringen idag består till stor
del av transporter med sopbil, vilket kan ge
upphov till buller och utsläpp till luft som
påverkar klimatet. Därför är en viktig del i arbetet
med avfallsplanen att minimera miljöpåverkan från avfallsinsamlingen.
Hög utsortering
ger hållbar miljö

För att skapa en hållbar miljö är det viktigt att det är en hög kvalitet på det avfall som
sorteras ut. Ju mindre föroreningar och farliga ämnen det finns i avfallet, desto
mindre blir risken för negativ påverkan på miljön. Kvaliteten på utsorterat matavfall
måste vara hög för att rötresten, biogödsel, ska kunna användas på ett korrekt sätt.
Det farliga avfallet och elavfallet måste hanteras på ett miljöriktigt sätt och sorteras
ut för ett säkert omhändertagande. I takt med ökande användning av elektriska och
elektroniska produkter ökar även mängden insamlat elavfall. Därför är det viktigt att
elavfallet inte hamnar i soppåsen eller i grovavfall då det kan öka risken för utsläpp
av farliga ämnen vid förbränning.

3a. Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen ska minska
jämfört med 2018.
Genom att sortera ut avfall som innehåller farliga ämnen blir avfallet som går till
förbränning (soppåsen) renare från olika miljö- och hälsofarliga ämnen. Det
farliga avfallet kan då behandlas på ett säkert och miljöanpassat sätt. Andel av
farligt och elavfall i hushållens soppåsar ligger i dagsläget runt 0,5 % och vi vill
sträva efter nollvisionen för farligt och elavfall i soppåsar.
God tillgänglighet av insamlingsplatser i kombination med informationsinsatser
ska höja insamlingen till en sådan nivå att vi närmar oss vår nollvision: det ska
inte finnas något farligt avfall i hushållens sopkärl till 2023.
Åtgärder för att uppnå målet
• Informationskampanjer till kommuninvånare med fokus på varför det är
viktigt att sortera ut farligt avfall och elavfall, vad som ska sorteras ut och var
det ska lämnas.
•

Utveckla säkra och lättillgängliga system för insamling av hushållens farliga
avfall.

•

Kommunens verksamheter ska ha kontroll på vilket farligt avfall som uppstår
och förvissa sig om att hantering, borttransport och omhändertagande sker på
ett korrekt sätt.
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•

Information och kontroll över hantering av farligt avfall och elavfall hos
verksamheter ska samordnas i samband med annan tillsyn.

•

Ställa tydliga krav till byggherrar på hantering av farligt avfall i bygg- och
rivningslov.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
-

Införa/kräva rapportering om hantering av farligt avfall från verksamheter
för bättre kontroll och uppföljning.

-

Plockanalys, följa upp andel farligt avfall och elavfall i hushållens soppåse
(%).

3b. Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall
Kvaliteten på matavfallet ska ständigt förbättras med ökande mängderna av
insamlat matavfall samt ökande befolkning. För att uppfylla målet ska det
utvecklingsarbetet som påbörjats vid införande av matavfallsinsamling fortsätta.
Åtgärder för att uppnå målet
• Fortsatta informationsinsatser riktade till både hushåll och verksamheter
genom medverkan i nationella kampanjer och utökade aktiviteter i sociala
medier.
•

Förbättra avvikelserapportering från chaufförer.

•

Effektivisera åtgärder mot felsorterat matavfall så att det sorteras på ett korrekt
sätt.

Uppföljning och nyckeltal
- Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
-

Uppföljning av antal reklamationer från insamlingsentreprenören eller
förbehandlingsanläggning för matavfall.

3c. Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall
Den miljöpåverkan som själva insamlingen kan ge upphov till är främst buller,
lukt, partiklar samt koldioxid från fossila drivmedel.
Åtgärder för att uppnå målet
• Arbeta för att avfallshantering i största utsträckning ska göras med fordon som
drivs av förnyelsebara drivmedel.
•

Verka för en god och genomtänkt logistik för avfallstransporter.

•

Avväga positiva och negativa miljöeffekter inför förändringar av
hämtningssystemet.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
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3d. Liten miljöpåverkan från gamla deponier
Nedlagda deponier utgör en miljörisk då det innebär att stora mängder
föroreningar och miljögifter samlas på en begränsad yta. Därför är det viktigt att
ha kontroll över de gamla deponierna som finns i kommunen för att säkerställa att
de ger en så liten miljöpåverkan som möjligt. Enligt den nationella avfallsplanen
ska alla kommuner och länsstyrelser ha identifierat, inventerat och riskklassat alla
nedlagda deponier till 2017.
Åtgärder för att uppnå målet
• Förnya riskklassificering av nedlagda deponier för hushållsavfall.
•

Säkerställa att markägare genomför nödvändiga åtgärder för att minska
miljöpåverkan från gamla deponier.

Uppföljning och nyckeltal
Sammanställning av riskklassificering samt planerade åtgärder som har gjorts.

Inriktningsmål 4

Effektiva system för avfallshantering
Systemen för insamling, mottagning, hantering och
behandling av avfall ska vara effektiva. Det innebär:
•
•

•
•
•

God planering ger
möjlighet till
miljömässiga och
flexibla lösningar

System som är lättillgängliga och lättbegripliga
för de som använder dem.
Flexibla system som kan anpassas efter ändrade
förutsättningar, såsom nya lagkrav eller växande
befolkning.
System som är anpassade och välplanerade med avseende på logistik och
transporter.
Kostnadseffektiva system.
Säkra och robusta system som är motståndskraftiga vid kriser och
extraordinära händelser.

Samhället förändras ständigt och befolkningsökning, klimatförändringar samt
ändrade lagkrav är faktorer som påverkar avfallshanteringen. För att skapa ett
effektivt och lättillgängligt avfallshanteringssystem anger översiktsplanen att det
ska tas fram planeringsriktlinjer för avfallsfrågor med syftet att ge vägledning vid
detaljplaneprövning och bygglovsprövning.

4a. Utveckla insamlingssystemet utifrån funktionalitet och
ekonomi
Genom att se över kommunens insamlingssystem och entreprenadavtal kan både
funktionaliteten och kostnadseffektiviteten förbättras. Genom att öka
funktionaliteten för insamlingssystemet skapas också lättillgängliga och
lättbegripliga system anpassade för människan.
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Åtgärder för att uppnå målet
• Främja moderna insamlingssystem utifrån miljö- och arbetsmiljöperspektiv
via avfallstaxa.
•

Vara behjälpliga för fastighetsägare att de kan optimera insamlingsplatser
utifrån funktionalitet och ekonomi.

•

Vid upphandling av ny avfallsentreprenad, verka för hållbar utveckling ur ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

•

Sträva efter positiva förändringar i insamlingssystemet för att uppnå största
möjliga miljönytta och servicegrad för pengarna.

•

Medverka i utredning av möjligheten att skaffa insamlingsplatser för
toalettavfall från småbåtar.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.

4b. Insamlingssystemen ska vara flexibla
System som är enkla att anpassa till förändrade förutsättningar är viktigt för att
säkerställa fungerande avfallshantering. Med nyfikenhet och öppenhet kan
flexibla insamlingssystem skapas för att hantera förändringar som exempelvis
växande befolkningsmängd och ändrade lagkrav.
Åtgärder för att uppnå målet
• Bevaka nya tendenser i insamlingssystem för att se om det finns behov av att
anpassa befintliga insamlingssystem.
•

Utreda förutsättningar för alternativa insamlingssystem för kommunens
avfallshantering bland annat för fastighetsnära insamling.

•

Vara öppen för innovationer som kan leda till utvecklad avfallshantering.

•

Medverka vid utredning av vilka insamlingssystem som finns eller behöver
finnas för att skapa flexibilitet i dessa vid nybyggnationer.

•

Bevaka de politiska diskussioner som förs om insamlingsansvaret för
förpackningar och tidningar och anpassa kommunens system efter resultatet.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.

4c. Avfallshanteringen är en naturlig del av den fysiska
planeringen
Avfallshanteringen är en del av samhällets infrastruktur och för att åstadkomma
väl fungerande lösningar behöver den finnas med i ett tidigt skede av
planeringsprocessen och vara en naturlig del av den fysiska planeringen. Det
gäller både vid förändringar i befintliga områden och vid nybyggnation.
Åtgärder för att uppnå målet
• Regler och riktlinjer om avfallshanteringen för fastighetsägare och byggherrar
ska finnas i kommunens tekniska handbok
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•

Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad granskning av planer,
program och bygglov.

•

Kontinuerlig samverkan mellan berörda kontor/avdelningar för att skapa
samsyn och samarbete.

•

Ställa krav på att det finns ytor för god avfallshantering i samband med
nybyggnation, förtätning av bostadsområden, exploatering och utveckling av
områden.

•

Fortsätta arbetet med att få en samsyn kring användandet av kommunal mark
för avfallshantering, när möjlighet att anordna en bra hantering saknas på
fastigheten.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.

4d. Utveckla samverkansarbete med andra kommuner och
aktörer
Genom att samarbeta och skapa erfarenhetsutbyte med andra kommuner kan
Upplands-Bro utveckla sitt arbete med avfallshanteringen i kommunen.
Åtgärder för att uppnå målet
• Utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte med grannkommuner på
avfallsområdet.
•

Delta i gemensamma projekt och kampanjer med andra kommuner.

•

Samverka med andra aktörer för att hitta bra lösningar för avfallshantering.

Uppföljning och nyckeltal
Uppföljning sker genom kontroll av att planerade åtgärder har utförts.
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1. Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv
Upplands-Bro kommun tillhör Stockholms län och ligger vid Mälaren nordväst
om Stockholm omringad av gränskommunerna Sigtuna, Håbo, Upplands Väsby,
Järfälla och Ekerö. Kommunen har en areal på 328 km2 med 13 mil stränder runt
Mälaren och en skärgård på närmare 50 öar.
I kommunen bor 27 614 (2017) invånare både i tätorterna Kungsängen och Bro
samt på landsbygden och den största delen av kommunen är glesbefolkad. Antalet
hushåll är ungefär jämnt fördelat på boendeformerna lägenheter och villahushåll.
Det finns också ca 800 fritidsbostäder (tabell 1).
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Tabell 1. Befolkningsstatistik 2012–2017.

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Invånare
Årlig tillväxt
Antal hushåll
Antal hushåll i lägenheter
Antal hushåll i småhus
Fritidsbostäder

24 353
369
10 006
5 438
4 568
814

24 703
350
10 172
5 527
4 645
794

25 287
584
10 247
5 506
4 741
776

25 789
502
10 399
5 559
4 840
788

26 755
966
10 779
5 774
5 005
802

27 614
859
11 105
5 960
5 145
789

Statistiken av antal invånare (SCB) medan antal hushåll i olika boendeform hämtad från faktureringsprogram Future

Med kommunens snabba tillväxt tillsammans med utveckling av kollektivtrafik
med bra förbindelse både till centrala Stockholm och till andra närliggande stora
städer förväntas befolkningsutvecklingen vara positiv. Till år 2030 beräknas
antalet invånare i kommunen ha passerat 35 000, en ökning med ca 12 000
invånare, vilket motsvarar ungefär 5 000 nya bostäder (ÖP 2010). Kommunen
främjar utbyggnaden av nya bostäder främst genom förtätning av befintliga
tätorter, tätortsutvidgning samt omvandling av bostäder i fritidshusområden till
permanentboende.
Kommunen har ett varierat näringsliv med företag i olika storlekar och branscher.
Antal företag ständigt växer i takt med befolkningstillväxt och gynnas även av bra
företagsklimat.
Det förekommer inga stora säsongsvariationer i antalet invånare, turister i
kommunen eller annat som kan medföra stora säsongsvariationer i de uppkomna
avfallsmängderna.

2. Ekonomi
Den kommunala avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och således inte
skattefinansierad. Kommunens avfallstaxa är en så kallat miljöstyrande
avfallstaxa, som har utformats för att finansiera renhållningens verksamhet och
samtidigt styra mot en bättre miljö och bidra till att avfallsplanens mål uppfylls.
Taxan ska också leda till ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö, ett enhetligt
behållarsystem och en rättvis fördelning av kostnader.
Avfallstaxan baseras på två principer enligt kommunallagen:
1. Likställighetsprincipen innebär att avgiften för samma service ska vara
lika oavsett om man bor i tätort eller i glesbygd. Differentieringen kan
göras mellan fritidshus- och permanenthus och för att stimulera till
sortering av miljöskäl.
2. Självkostnadsprincipen innebär att den totala avfallstaxeintäkten ska vara
lika stor som den samlade kostnaden för kommunens renhållningsansvar.
Upplands-Bro kommuns avfallstaxa består i dagsläget av grundavgift och
abonnemangsavgift samt tilläggstjänster som gångvägstillägg och
extrahämtningar. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader för tillhandahållande av
tjänster som kundtjänst, fakturering, information, handledning av entreprenader
och planering. I grundavgiften för hushåll finansieras även kostnader för
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kretsloppscentralerna. För verksamheter ingår inte kostnader för
kretsloppscentraler och hantering av farligt avfall i grundavgiften. Verksamheter
kan lämna grovavfall på kretsloppscentralerna mot avgift enligt särskild prislista
dock inte farligt avfall.
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för hämtning, transport och
behandling av avfall från hushåll och verksamheter samt kostnader för själva
sopkärlen.
I samband med större förändringar som t ex nya upphandlingar av avfallstjänster
eller ändring av insamlingssystem görs översyner av avfallsavgifter i taxan.
Avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun omsatte drygt 25 miljoner kronor år
2017.

3. Organisation och ansvarsfördelning
Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för den avfallshantering som
enligt Miljöbalkens 15 kap 20 § är kommunens ansvar. Kommunens
renhållningsansvar omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall från verksamheter.
Avfallsenheten som tillhör Samhällsbyggnadskontorets Tekniska avdelning
ansvarar för planering och utveckling av verksamhet, kommunikation med
invånare samt upphandling och uppföljning av entreprenader. Kommunen har en
Kontaktcenter för VA och avfall och registerhållning med fakturering i egen regi.
Bygg- och miljönämnden har tillsyn över all avfallshantering inom kommunen,
oavsett om ansvaret ligger på den enskilda individen, ett privat företag, en
producent eller på kommunen själv. Undantaget är den omfattande verksamhet
som bedrivs på Högbytorps kretsloppsanläggning, där länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur avfallet hanteras inom fastigheten och
är skyldig att tillse att reglerna i de kommunala föreskrifterna följs samt att betala
avgifter enligt gällande avfallstaxa. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB svarar
för avfallslösningarna i de fastigheter som kommunen har sina verksamheter i.
Avfallsinnehavaren ansvarar för att avfallet hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt och att reglerna i de kommunala föreskrifterna följs.
Verksamhetsutövare ansvarar själv för att genererat verksamhetsavfall
borttransporteras av godkänd transportör och omhändertas på ett miljömässigt
godtagbart sätt.
Kommunen sköter ingen avfallsinsamling i egen regi och anlitar entreprenörer
för det operativa utförandet av den kommunala avfallshanteringen. Insamling,
transport och behandling av hushållsavfall handlas upp i enlighet med lagen om
offentlig upphandling (SFS 2016:1145).
För närvarande är Ragn-Sells AB huvudentreprenör för insamling och transport av
hushållsavfallet samt transport och behandling av grovavfall från kretsloppscentralerna. Stena AB är entreprenör för insamling av farligt avfall.
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Relita Industriservice AB är kommunens entreprenör för insamling av slamavfall
från enskilda avlopp och fettavfall från verksamheter. Kundtjänst och
registerhållning för slam- och fettavfall ingår i entreprenaden.
Hämtning av hushållsavfall hos fritidsboende från öarna Alholmen och
Gräsholmen samt klubbholmar sker med båt av entreprenör Ekerö Rederi AB.
Producenter som yrkesmässigt tillverkar en produkt som faller under
producentansvarsförordning är skyldiga att anordna insamling, transport och
behandling av det avfall som uppstår då produkten kasseras.
För förpackningar och tidningar finns producentansvar. Producenterna genom sitt
materialbolag FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) samlar in
förpackningar och tidningar huvudsakligen genom återvinningsstationer. För
närvarande finns 12 kompletta återvinningsstationer inom kommunen.
Fastighetsnära insamling (genom entreprenörer med avtal med FTI) av alla eller
en del förpackningsslag förekommer i många flerbostadshusområden.
El-Kretsen har ansvar för transporter från kommunens insamlingsplatser och
behandling av det elavfall som faller under producentansvaret.

4. Avfall som kommunen ansvarar för
4.1 Definition av hushållsavfall
Med hushållsavfall menas avfall som uppstår i hushåll och till följd av
användandet av bostaden för bostadsändamål. Begreppet omfattar även avfall från
industrier, affärsrörelser med mera (så kallat jämförligt hushållsavfall) som
uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller
verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning.
Hushållsavfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar redovisas i
nedanstående fraktioner:
• Kärl- och säckavfall (blandat eller sorterat i restavfall och matavfall)
• Grovavfall
• Farligt avfall
• Slam- och fettavfall
• Latrinavfall

4.2 Kärl- och säckavfall
Kärl- och säckavfall är den del av hushållsavfallet som återstår sedan grovavfall,
farligt avfall samt tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar
har sorterats ut. Avfallet samlas in i särskilda behållare såsom kärl, säck,
containrar, underjordsbehållare eller i sopsugssystem.
Hushållssoporna från småhus samlas in i returplastkärl 26 gånger per år. Den
vanligaste kärlvolymen är 190 liter. Abonnenten kan välja kärlstorlek (140, 190,
240, 370 liter) samt hämtningsintervall mellan varannan veckohämtning eller
månadshämtning. Insamling i säck förekommer i de fall då abonnenter beställt en
extra säck vid ordinarie hämtning.
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Plastsäckar förekommer även på öarna och klubbholmar. Hämtning av
hushållsavfall från öarna Alholmen och Gräsholmen samt klubbholmar sker i 160
liters säck med båt varannan vecka under perioden från maj till november.
I flerfamiljshus och hos verksamheter förekommer stora plastkärl (370 och 660
liter), containrar, underjordsbehållare, komprimatorer eller sopsug.
Hämtningsintervall sker efter behov och beslutas av abonnenten enligt taxan.
Det insamlade kärl- och säckavfallet omlastas på Högbytorp kretsloppsanläggning
för vidaretransport till Bristaverken i Sigtuna kommun för energiutvinning genom
förbränning.
Insamling av matavfall påbörjades 2014 och nuförtiden finns det möjlighet till
separat insamling av matavfall för samtliga hushåll och verksamheter.
Avfallsfraktionerna läggs i skilda kärl vid fastigheten, ett grönt kärl för det
brännbara avfallet (restavfall) och ett brunt kärl för matavfallet eller i separata
mark- eller underjordsbehållare avsedda för de två fraktionerna. Kommunen
tillhandahåller papperspåsar och särskild påshållare för att underlätta insamlingen.
Utsorteringen är frivillig men avfallstaxan har utformats så att det är fördelaktigt
att sortera ut matavfallet.
Det finns planer att transportera det insamlade matavfallet direkt till
en nybyggd biogasanläggning på Högbytorp för rötning och produktion av biogas
och rötrest så fort den sättas igång.
Hushållen kan också välja att själva ta hand om det utsorterade matavfallet genom
hemkompostering. Det får göras i godkända kompostbehållare efter skriftlig
anmälan till Bygg- och miljönämnden.
Tabell 2. Insamlade mängder kärl- och säckavfall (inkl. matavfall) i Upplands-Bro
kommun 2011 – 2017.

År
Årsmängd, ton
kg/invånare
(i Sverige)

2011
5236
218
235

2012
5367
220
231

2013
5468
221
229

2014
5345
211
228

2015
5254
204
225

2016
4937
184
224

2017
5 115
185
219

Statistiken visar att mängderna kärl- och säckavfall per person ständigt minskar i
kommunen under senaste 5 år och ligger under medeltalet i Sverige (tabell 2). För
kommunen är det önskvärt att trenden med minskade avfallsmängder fortsätter.
Det kan ske genom att styra mot utsortering av matavfall och förpackningar.
Plockanalyser av kärl- och säckavfall från tätort och glesbygd i kommunen
genomfördes i maj 2011 samt augusti 2016 (se sammanställning av diagram
nedan). Syfte med plockanalysen är att få kännedom om avfallets sammansättning
med fokus på matavfall, farligt avfall, elavfall, textilier samt förpacknings- och
tidningsavfall.
Plockanalyser ger ett bra underlag för utvärdering av uppsatta mål och strategiska
riktlinjer med åtgärder för utvecklingen av avfallshanteringen i kommunen.
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2011

2016

Hushåll i flerbostadshus

Hushåll i flerbostadshus

1%

Matavfall
13,9%

Brännbart

21%

27%
Ej brännbart

Övrigt
avfall
45,7%

Biologiskt
behandlingsbart

4%

Farligt
avfall
0,0%

Producentansvar,
återvinning
Farligt/elavfall

47%

Villahushåll i tätort

1%

16%

20%

El &
elektronik
0,3%

Tidningar
förpackning
ar
36,9%
Textilier
3,2%

Villahushåll i tätort
Matavfall
15,1%

Brännbart

2%

Övrigt
avfall
45,26%

Ej brännbart
Biologiskt
behandlingsbart
Producentansvar,
återvinning

Farligt
avfall
0,0% El &
elektronik
0,60%

Farligt/elavfall

61%

Villahushåll på landsbygden

2%

Villahushåll på landsbygden
Övrigt avfall
25,46%

15%
Brännbart

24%
3%

Textilier
1,8%

Tidningar
förpacknin
gar
37,3%

Matavfall
24,0%

Farligt
avfall
0,0%

Ej brännbart
Biologiskt
behandlingsbart

El &
elektronik
0,30%

Producentansvar
, återvinning

Textilier
2,1%

Farligt/elavfall

56%

Tidningar
förpackning
ar
48,1%

För analyser valdes tre kategorier av boende med olika förutsättningar vad gäller
tillgänglighet till återvinningsstationer och utformning av insamlingssystem:
- hushåll i flerbostadshus som har tillgång till fastighetsnära insamling av
förpackningar och tidningar i sitt bostadsområde eller ligger nära
återvinningsstationer och har ett gemensamt insamlingssystem
- villahushåll i tätort som normalt hänvisas till allmänna
återvinningsstationer för att lämna förpackningar och tidningar och
flertalet har individuella sopkärl vid fastigheten
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villahushåll på landsbygden som i allmänhet har långt till närmaste
återvinningsstation för att lämna förpackningar och tidningar samt har
individuella sopkärl vid fastigheten

Plockanalysen 2011 var den första plockanalysen som har utförts i kommunen.
Plockanalysen påvisade nödvändiga åtgärder, t ex införande av
matavfallsinsamling. Den andra plockanalysen 2016 utfördes efter att införandet
av matavfallsinsamling var klart. Syftet var att se resultat av det arbetet med
informationskampanjen och även stora investeringar i insamlingen av matavfall.
Plockanalysen 2016 visar ett positiv resultat av införandet av
matavfallsinsamlingen med en väsentlig minskning av andel matavfall i soppåsar
hos boende i lägenheter (från 47 % till 14%) och i villor i tätort (från 61 % till 15
%). Boende på landsbygden visar dock sämre resultat av matavfallssorteringen
med hela 24 % matavfall i soppåsar (från 56 % före införandet av insamlingen).
Det verkar som att knappt hälften av hushållen inte sorterar matavfall. Resultatet
stödjer inte den allmänna uppfattningen att de boende på landsbygden ofta
komposterar sitt matavfall utan att anmäla det till kommunen.
Andel av övrigt avfall (restavfall) har nästan fördubblades i soppåsar hos
lägenhet- och villaboende i tätort (från 27 % resp.16 % till 45 %). Det kan
förklaras med att stor del av matavfallet sorteras ut genom separat insamling och
att det matavfallet har högre densitet än restavfall. Det är en positiv tendens och
målet är att restavfallet ska ta 100 % i soppåsarna.
Plockanalyser visar även ökning av andel tidningar och förpackningar (från 21
% till 37 %) i avfallet från tätorten. Den ökade andelen kan också förklaras att
mindre matavfall kommer in i restavfallet. Det är dock ett kvarstående problem att
tidningar och förpackningar hamnar i restavfallet.
Värt att uppmärksamma att plockanalysen 2016 visar dålig utveckling av
källsortering hos villahushåll på landsbygden. Matavfall tillsammans med
förpackningar och tidningar utgör tre fjärdedelar av innehållet i deras soppåsar
med bara en fjärdedel för restavfallet.
Resultatet av båda plockanalyserna visar att hushållsavfallet innehåller en liten
andel farligt avfall och elavfall som minskat något 2016 från 0,8 % till 0,5 % i
medeltal och det är en positiv utveckling. Men det betyder ändå att det kan finnas
upp till ca 21 ton farligt avfall och elavfall i hushållens kärl- och säckavfall varje
år, eftersom den årliga restavfallsmängden är ca 4 200 ton (räknad utan matavfall,
2016).
Plockanalyser är ett bra verktyg för uppföljning och analys av problemen med
avfallshanteringen, men man kan inte dra alltför långtgående slutsatser av dessa
resultat. Några större avvikelser i några soppåsar kan påverka så att resultatet blir
missvisande.
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4.3 Grovavfall
Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte
är lämpligt att samla in i ordinarie avfallsbehållare.
Kretsloppscentralerna i Bro (Skällsta KLC) och Kungsängen (Brunna KLC)
utgör grunden i kommunens system för insamling av grovavfall. Samtliga hushåll
och företag samt föreningar i kommunen har tillgång till Kretsloppscentralerna sju
dagar i veckan. Hushållen lämnar sitt sorterade grovavfall avgiftsfritt medan
företag och föreningar har möjlighet att lämna sitt sorterade avfall mot avgift. En
bytesbod för återbruk finns på Brunna KLC.
Avfallslämnaren ska själv sortera avfallet och lämna det i rätt behållare på
kretsloppscentralerna i följande fraktioner:
• Brännbart avfall
• Ej brännbart avfall
• Hårdplast
• Metall
• Trä
• Kartong och wellpapp
• Trädgårdsavfall
• Stenmaterial
• Gips
• Däck
• Tryckimpregnerat trä
• Farligt avfall
• Elavfall (elektronik, batterier)
• Vitvaror (spisar, kylskåp, frysar etc.)
• Tidningar och förpackningar
• Textilier
Grovavfall kan hämtas även vid fastigheter av kommunens entreprenör efter
beställning eller genom fast abonnemang enligt kommunens avfallstaxa.
Hushållen erbjuds abonnemang för insamling av trädgårdsavfall i separata kärl
under sommarhalvåret. Hämtningsdagar är anpassade till trädgårdsarbetet med
glesare intervall under sommarmånaderna och tätare intervall under vår och höst.
Byggavfall ingår inte i det kommunala renhållningsansvaret, men det finns ändå
möjlighet för privatpersoner och verksamheter att lämna byggavfall på KLC, dock
i begränsad mängd (max 2 kbm).
Beroende på avfallstyp transporteras det avfall som kommer in till
kretsloppscentralerna till olika behandlings- och återvinningsanläggningar. Det
avfall som omfattas av producentansvar omhändertas av de materialbolag som är
anslutna till FTI eller El-Kretsen AB. Övrigt avfall transporteras till Högbytorps
kretsloppsanläggning för omlastning och vidaretransport till respektive
behandlingsanläggning.
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Tabell 3. Insamlade mängder grovavfall på Brunna Kretsloppscentral

Avfall, ton
Brännbart
Deponi
Metall
Wellpapp
Trä
Tryckimpr. trä
Stenmaterial
Trädgårdsavfall
Gips

2012

2013

2014

2015

2016

464
69
178
57
509
60
166
338
51

689
93
258
94
705
113
225
503
76

648
86
266
113
770
135
300
520
88

652
92
258
111
812
136
290
585
83

644
97
300
99
802
166
289
522
83

2017 Hantering
563
80
255
66
671
152
313
491
66

Energiåtervinning
Deponering
Materialåtervinning
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Energiåtervinning
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Materialåtervinning

Tabell 4. Insamlade mängder grovavfall på Skällsta kretsloppscentral

Avfall, ton
Brännbart
Deponi
Metall
Wellpapp
Trä
Tryckimpr. trä
Stenmaterial
Trädgårdsavfall
Gips

2012

2013

2014

2015

2016

519
88
194
53
490
76
168
260
46

370
49
152
48
417
56
135
213
47

367
72
158
57
420
73
142
217
45

374
87
162
60
473
73
156
174
49

395
40
161
63
446
78
164
229
47

2017 Hantering
348
40
163
84
389
82
142
196
43

Energiåtervinning
Deponering
Materialåtervinning
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Energiåtervinning
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Materialåtervinning

4.4 Farligt avfall
Med farligt avfall menas sådant avfall som innehåller eller består av ämnen med
farliga egenskaper. Ämnena kan vara farliga för att de är explosiva, brandfarliga,
frätande eller giftiga för människor och natur. Farligt avfall från hushåll är till
exempel rester av färg- och lösningsmedel, spillolja och bekämpningsmedel.
Elavfall såsom batterier, lysrör, elektronik och vitvaror samt tryckimpregnerat trä
räknas också som farligt avfall. Elavfallet omfattas dessutom av producentansvar.
I Upplands-Bro kommun kan invånarna avgiftsfritt lämna farligt avfall på ett
flertal platser. Man kan lämna sitt farliga avfall på någon av kommunens
bemannade miljöstationer på kretsloppscentralerna. Boende i flerfamiljshus får
lämna sitt elavfall i särskilda behållare för fastighetsnära insamling.
Det finns även två metallskåp ”Samlare” för insamling av batterier och
småelektronik på offentliga platser i Kommunhuset och Bro bibliotek. Vitvaror
kan hämtas av kommunen från villor och flerfamiljshus efter beställning mot
avgift.
Det finns också möjlighet att fyra gånger per år lämna farligt avfall och
småelektronik (max 25 liter) till en ambulerande insamlingsbil. Bilen åker en dag
varje kvartal och står två timmar på tre fastställda platser i kommunens två
tätorter.
Det farliga avfallet som samlas in på kretsloppscentralerna transporteras sedan
vidare till olika behandlingsanläggningar för slutligt omhändertagande. Det som
inte kan återvinnas, oskadliggörs eller slutförvaras.
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4.5 Slam- och fettavfall
Slam från enskilda avlopp uppkommer när en fastighet inte är ansluten till det
kommunala avloppsledningsnätet. I Upplands-Bro finns det ca 900 sådana
fastigheter.
Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, t.ex. trekammarbrunnar och
slutna tankar, utförs med slamsugningsfordon av kommunens entreprenör.
Slammet tippas på en fast punkt på avloppsledningsnätet för vidare distribution till
Käppala reningsverk på Lidingö, där det sambehandlas tillsammans med övrigt
avloppsvatten från norra storstockholmsregionen.
Restauranger och storkök ska ha fettavskiljare som töms med slamsugningsfordon.
Fettavfallet transporteras till Syvab anläggning på Himmerfjärdsverket.
Hämtning av slam från slamavskiljare (med WC) ska ske minst en gång per år och
fettavfall från fettavskiljare minst 2 ggr per år enligt kommunens
avfallsföreskrifter.

4.6 Latrin
Latrin hämtas idag från ett fåtal kunder i särskilda plastkärl med lock som
tillhandahålls av kommunen vid tomtgräns efter beställning. Den största delen av
latrinavfallet komposteras idag i enskilda latrinkomposter. Försvarsmakten
Livgardet är den största latrinlämnaren i kommunen.
I en tabell nedan redovisas en sammanställning av avfallsmängder som omfattas
av kommunalt ansvar som insamlades i kommunen under 2011 – 2017.
Tabell 5. Insamlade avfallsmängder som lyder under kommunens ansvar 2011 – 2017.

Avfall, ton
Grovavfall
Farligt avfall*
Slam (m3)
Fett (m3)
Latrin
Matavfall

2011
3558
224
6939
267
4

2012
3651
187
6647
237
3

2013
4073
228
5930
189
3

2014
4270
266
6128
212
2
152

2015
4416
278
6728
313
2
560

2016
4421
292
5786
249
2
736

2017
3821
305
5676
196
2
792

*Som farligt avfall redovisas hushållens kemikalier samt tryckimpregnerat trä (utan elavfall).

4.7 Övrigt avfall under kommunens ansvar
4.7.1 Avfall från underhåll av kommunens allmänna platser

Tekniska nämnden ansvarar för städning och vinterväghållning av kommunala
gator, parker och grönytor. Underhållning ger upphov till renhållningsavfall,
sopsand och snö.
I Upplands-Bro kommun omhändertas avfall från allmänna papperskorgar av
kommunens entreprenör BEAB som sköter även parkarbetet i kommunen. Skräp
från allmänheten samlas in i ca 280 papperskorgar som finns utställda mest inom
tätbebyggda områden Kungsängen, Brunna och Bro. I övrigt ansvarar enskilda
väghållare för andra papperskorgar. I papperskorgarna slängs blandat material
som t ex papper, glas och hundlatrin. Bland annat rensas glas ut manuellt och
resten av materialet behandlas genom förbränning. Upplands-Bro kommun
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införde 2013 några fyrfackspapperskorgar (vid pendeltågsstationer) där avfallet
sorteras i fraktionerna glas/brännbart/pant/metall.
Upplands-Bro kommun från 2010 deltar aktivt i ett projekt ”Skräpplockardagar”
som genomförs av en ideell organisation ”Håll Sverige rent”. Kommunen delar ut
olika städområden som ägs eller sköts av kommunen till deltagare, mest
föreningar och skolor samt bidrar med ersättning för städning.
Park- och trädgårdsavfall som uppkommer från skötsel av kommunens grönytor
samlas av entreprenören och forslas bort till Högbytorps kretsloppsanläggning för
kompostering eller energiutvinning.
Snöröjningen sköts av kommunens entreprenör och den största delen av
snömassor läggs på parkmark och andra gröna ytor.
Sopsand återanvänds på något sätt. En del tvättas på Högbytorps anläggning för
återanvändning i nästa säsong eller används för fyllning och täckning på deponin.

5. Avfall som kommunen inte ansvarar för
5.1 Avfall som omfattas av producentansvar
Producentansvar innebär att producenterna, dvs. de som tillverkar, importerar
eller säljer varor eller förpackningar, är skyldiga att ta hand om varorna även efter
konsumentens slutanvändning. De ska se till att sådant avfall samlas in,
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
I Sverige omfattar lagstiftat producentansvar följande produktgrupper i dagsläget:
• Tidningar och returpapper
• Förpackningar av glas, papper, metall och plast
• Elavfall och batterier
• Däck
• Bilar
• Läkemedel
• Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
Lagstiftningen om producentansvar innebär även en skyldighet för konsumenterna
att källsortera och lämna tillbaka förbrukade varor och förpackningar.
Tabell 6. Ansvarigt materialbolag för respektive avfallsslag

Avfallsslag

Ansvarigt bolag

Glasförpackningar
Plastförpackningar
Pappersförpackningar och wellpapp
Tidningar och returpapper
Metallförpackningar
Elektriskt och elektroniskt avfall
Batterier
Däck
Bilar
Läkemedel

Svensk Glasåtervinning AB
Plastkretsen AB
Returkartong AB
Pressretur AB
Svenska Metallkretsen AB
El-Kretsen AB
El-Kretsen AB & BlybatteriRetur
Svensk Däckåtervinning AB
Bil Producentansvar Sverige AB
Inget materialbolag finns
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5.1.1 Förpackningar och tidningar

FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) är ett företag inom
återvinningsbranschen som ägs av de fem materialbolagen Plastkretsen,
Metallkretsen, Returkartong, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. FTI ansluter
producenter som vill uppfylla sitt producentansvar och betala förpackningsavgift.
Tidnings- och förpackningsavfallet samlas in via de 12 återvinningsstationer
(ÅVS) som FTI har etablerat och driver i Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro
kommun har ett samverkansavtal med FTI om hantering av utsorterade
förpackningar samt städning vid ÅVS. Kommunen (men även privata markägare)
upplåter mark för ÅVS samt kan påverka placering och skötsel av stationerna,
men ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger hos
materialbolagen. Återvinningsstationerna är försedda med insamlingsbehållare för
alla typer av förpackningar och tidningar. Det är också vanligt med
insamlingsbehållare för kläder på ÅVS.
I många flerbostadsområden samt hos vissa kommunala och privata verksamheter
förekommer fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar med
särskilda kärl för dessa avfallsslag. Fastighetsägare är själva ansvariga för
insamling och transport av förpackningar till återvinning.
Årlig statistik från FTI gällande insamlade mängder av förpackningar och
tidningar per invånare i Upplands-Bro kommun visar stora avvikelser från
medeltal i Sverige. Kommunen anser inte att statistiska data från FTI är
tillförlitliga och presenteras därför inte här i dokumentet.
5.1.2 Elavfall och batterier

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter har funnits sedan
2005. Som elektriska och elektroniska produkter räknas samtliga produkter som är
beroende av elektricitet för sin funktion, t.ex. vitvaror, kyl och frys, diverse
elektronik, raka lysrör, lågenergi- och glödlampor. Elektriskt och elektroniskt
avfall tas om hand för demontering, återvinning samt destruktion av farliga
material och ämnen.
El-Kretsen är näringslivets materialbolag som driver det rikstäckande systemet
El-retur för insamling och återvinning av elavfall i samarbete med landets
kommuner.
Kommunens båda kretsloppscentraler är mottagningsplatser för både hushållens
och verksamhetens elavfall. Elavfall hämtas även avgiftsfritt från flerfamiljshus
en gång per månad genom fastighetsnära insamling.
Producentansvar för batterier infördes 1 januari 2009, vilket medför att
producenterna ansvarar för insamling och återvinning av alla batterier, såväl
inbyggda som lösa oavsett vikt, typ eller användningsområde. El-Kretsen AB är
ansvarig för omhändertagande av småbatterier.
Insamling av bärbara batterier i Upplands-Bro sker via batteriholkar utplacerade
på en del av återvinningsstationer, kretsloppscentralerna (i stora lådor), i butiker
och i bostadsområden. Den mobila insamlingen av farligt avfall även tar emot
batterier.
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Blybatterier större än 3 kg, dvs. bilbatterier och industribatterier, samlas in på
kommunens kretsloppscentraler och hos återförsäljare. BlyBatteriRetur är
materialbolag för producentansvaret för blybatterier.
5.1.3 Däck

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) organiserar omhändertagandet av uttjänta
däck i Sverige. Gummiverkstäder tar emot uttjänta däck från privatpersoner utan
extra kostnad. Om däcken sitter kvar på fälg har de dock rätt att ta ut en avgift för
demontering. Däck kan också lämnas på kommunens kretsloppscentraler, en
demonteringsavgift för däck på fälg tas ut.
Under 2017 samlades 18 ton däck in i Upplands-Bro kommun.
5.1.4 Bilar

I Sverige återvinns eller återanvänds (sedan 2002) upp till 85 procent av
materialet i de bilar som skrotas. Återvinning sker bland annat av metaller, glas
och gummi.
Den 1 juni 2007 infördes nya regler för skrotning av uttjänta bilar med utökat
producentansvar för bilar. Det innebär bland annat att en producent, utan
ersättning, ska ta emot en uttjänt bil och anvisa lämpliga ställen för mottagning
inom ett avstånd om ca 50 km.
Inom Upplands-Bro kommun finns inget mottagningsställe utan
kommuninvånarna hänvisas till bildemonteringsföretag utanför kommunen.
5.1.5 Läkemedel

Sedan 2009 är det producentansvar även på läkemedel, vilket innebär att alla
apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras
bort och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Producenterna är också skyldiga att informera dem som köper läkemedel om
möjligheten att lämna tillbaka läkemedelsavfall till apoteken och om varför
avfallet inte bör blandas med övrigt avfall. Apoteken tillhandahåller plastpåsar för
kasserade läkemedel.
Producentansvaret för läkemedel omfattas dock inte av farligt avfall, vilket
betyder att kommunerna ansvarar för att borttransportera vissa läkemedel som
utgör farligt avfall från hushåll t.ex. cytostatika och cytotoxiska läkemedel. Även
denna typ av läkemedel, samt använda kanyler, kan lämnas avgiftsfritt till apotek,
där kommunens entreprenör hämtar avfallet.
5.1.6 Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Med radioaktiva produkter avses produkter som innehåller radioaktiva ämnen och
som inte omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om kärnteknisk verksamhet, eller
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. T.ex. omfattas
brandvarnare av detta producentansvar.
Med herrelös strålkälla avses en strålkälla som har övergivits, förlorats, flyttats
från känd plats, stulits eller överlåtits till en ny innehavare utan föreskriven
anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten eller utan att mottagaren har underrättats.

5.2 Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall utgör den största delen av det genererade avfallet i samhället.
Med verksamhetsavfall avses företagens processavfall vars specifika avfallsslag
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beror på typ av verksamhet men också vanligt förekommande farligt avfall,
elavfall, jord- och schaktmassor, bygg- och rivningsavfall samt
förpackningsavfall.
Verksamhetsutövaren ansvarar själv för avfallshanteringen och måste se till att det
producerade avfallet transporteras och behandlas på lagenligt sätt. Företagen kan
anlita valfri entreprenör med transporttillstånd för bortforsling samt för
omhändertagande. Företagen är skyldiga att omhänderta sitt förpackningsavfall
separat och leverera det till producenternas insamlingssystem.
Det finns ingen sammanställd information om mängder och sorts av
verksamhetsavfall som uppkommer i Upplands-Bro kommun. En del statistik om
vilket avfall som uppkommer hos företag finns i deras årliga miljö- och
årsrapporterna och framkommer genom tillsynsarbetet.
5.2.1 Bygg- och rivningsavfall samt jord- och schaktmassor

Med byggavfall menas avfall från nyproduktion, om- och tillbyggnader,
renovering, rivningsverksamhet, anläggningsarbeten samt jord och schaktmassor.
Dessutom uppstår även mycket förpackningsmaterial, plast, frigolit mm som
omfattas av producentansvar.
Sortering av byggavfallet är nödvändig för att minska miljöbelastning och sträva
efter bättre resursförbrukning och materialåtervinning samt minskning av
transportkostnader och även deponiavgifter. Brännbart byggavfall, byggskrot,
gipsskivor och planglas behandlas främst genom materialåtervinning och
förbränning med energiutvinning samt deponering av vissa utsorterade inerta
avfallsfraktioner.
Företag kan lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift. Större
mängder bygg- och rivningsavfall, jord- och schaktmassor hänvisas till
kretsloppsanläggningen Högbytorp eller till andra anläggningar inom regionen.
5.2.2 Farligt avfall från verksamheter

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att det farliga avfallet som uppkommer inom
dess verksamhet omhändertas på ett hälso- och miljömässigt sätt. Denne ska se till
att avfallet sorteras, klassificeras och förvaras så att risker undviks och en fortsatt
säker hantering kan genomföras. Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas
på kommunens kretsloppscentraler. Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att
avfallet transporteras av en transportör med giltigt tillstånd till en godkänd
behandlingsanläggning.
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Bilaga 2. Lagar, förordningar och mål
Avfallshanteringen i Sverige styrs av olika lagkrav som utgår från EU-direktiv
och sedan införlivas i svensk lagstiftning genom lagar, förordningar och
föreskrifter.

1. EU-nivå
1.1. EU:s avfallsdirektiv och förordningar
Det senaste EU-direktivet (2008/98/EG), ett s.k. ramdirektiv om avfall, anger
ramarna för hur avfallshanteringen ska bedrivas samt ger möjlighet till
medlemsländerna att anta specialdirektiv på området.
Prioriteringsordning för lagstiftning och politik i fråga om avfallshantering ska
byggas enligt en avfallshierarki. EU:s avfallshierarki innebär att avfallet ska
behandlas i följande prioriteringsordning:
• Förebyggande av avfall
• Återanvändning
• Materialåtervinning
• Energiutvinning
• Deponering
Hierarkin innebär att avfall i första hand ska förebyggas. För det avfall som ändå
uppkommer gäller att det i följande prioriteringsordning ska:
- förberedas för återanvändning
- materialåtervinnas
- återvinnas på annat sätt t ex genom energiutvinning
- bortskaffas
Med förebyggande av avfall avses åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material
eller en produkt blivit avfall och som innebär en minskning av:
-

mängden avfall genom återanvändning av produkter eller förlängning av
produkters livslängd
- den negativa påverkan på miljön och människors hälsa
- halten av skadliga ämnen i material och produkter
EU:s mål är att minska produkters miljöpåverkan under hela livscykeln genom att
se produkters miljöbelastning ur ett helhetsperspektiv. Målet ska på sikt bidra till
produkter som förbrukar mindre resurser, medför mindre påverkan på miljön och
förebygger uppkomsten av avfall redan i konstruktionsstadier.
Med återanvändning avses förfarande som innebär att produkter eller
komponenter som inte är avfall återanvänds i samma syfte för vilket de
ursprungligen var avsedda.
När avfall ska förberedas för återanvändning avses detta i direktivet att
återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom
vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall bereds för att
återanvändas igen utan någon annan förbehandling.
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När avfallet inte lämpar sig att förberedas för återanvändning ska det
materialåtervinnas. I direktivet definieras det som varje form av
återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter,
material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra
ändamål. Materialåtervinning omfattar upparbetning av organiskt material dock
inte energiåtervinning eller upparbetning till material som ska användas som
bränsle.
Sådant avfall som inte lämpar sig att materialåtervinnas ska i stället återvinnas på
annat sätt t.ex. genom energiåtervinning. Användning av avfall som bränsle eller
annan energikälla som ersätter annat material vilket i annat fall skulle ha använts
för detta syfte ska räknas som ett återvinningsförfarande.
Som ett sista steg ska avfallet bortskaffas. Detta bortskaffningsförfarande inte
utgör någon återvinning och ska användas endast då annan behandling av avfallet
inte är möjlig.
Det primära målet är att avfallets mängd och farlighet ska minska. Därefter ska
avfallet återanvändas i så hög grad som möjligt, materialåtervinnas eller
energiutvinnas. Deponering är det sista steget för omhändertagande av avfallet
och ska användas endast då annan behandling inte är möjlig. I EU-direktivet
infördes bland annat följande preciserade mål för medlemsländerna:
• Till år 2015 ska medlemsländerna anordna separat insamling för
åtminstone följande: papper, metall, plast och glas.
• Till år 2020 ska 50 % mängder av papper, glas, metall och plast i avfall
från hushåll och liknande avfall återanvändas eller återvinnas.
• Till år 2020 ska 70 % av bygg- och rivningsavfall återanvändas eller
återvinnas.
Det kommer att utarbetas kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Kriterierna
får främst betydelse för återvinningsledet när avfallet kan betraktas som sekundär
råvara eller biprodukter.

2. Nationell nivå
2.1. Lagstiftning
Avfallshanteringen i Sverige regleras huvudsakligen i en nationell
miljölagstiftning som är samlad i miljöbalken med tillhörande förordningar och
föreskrifter. Det är framförallt Miljöbalken (1998:808) med tillhörande
förordningar utfärdade med stöd av balken, framförallt Avfallsförordningen
(2011:927), som styr den svenska avfallshanteringen.
Miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas så att återanvändning och återvinning,
liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att
kretslopp uppnås. Regler som berör avfallsområdet finns i första hand i kapitel 15.
Kapitel 15 anger bland annat att kommunen ansvarar för insamling, transport och
behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt att kommunen ska
anta en renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering och en
avfallsplan som beskriver hur kommunens hantering ska gå till. I bland andra
kapitel 2, 9, 10, 26 och 27 finns bestämmelser som direkt och indirekt berör
avfallsområdet.
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Den 2 augusti 2016 trädde ett nytt 15 kap. miljöbalken i kraft, SFS 716:782.
Många av bestämmelserna har ändrats redaktionellt och språkligt samt fått nya
paragrafnummer.
Förordningarna om producentansvar, Arbetsmiljölagen och Plan- och bygglagen
är annan relevant lagstiftning inom avfallsområdet. Förordningarna om
producentansvar finns för följande områden:
• Returpapper – (SFS 2014:1074) i lydelse enligt SFS 2017:168
• Förpackningar (2006:1273) i lydelse enligt SFS 2017:167
• Elektriska och elektroniska produkter (2005:209)
• Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
• Bilar (2007:185)
• Däck (1994:1236)
• Batterier (2008:834)
• Läkemedel (2009:1031)
• Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (2007:193)
Producentansvaret innebär att producenterna ska se till att det finns ett lämpligt
insamlingssystem och att avfallet återvinns.

2.2. Nationella miljömål
Utgångspunkten för de nationella miljömålen är att vi i Sverige ska lösa våra
miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer
(generationsmålet). Dessutom ska arbetet med att lösa svenska miljöproblem inte
ske på bekostnad av export av miljö- och hälsoproblem till andra länder.
Med hänsyn till detta har riksdagen beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål
som är viktiga för vår framtid. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
Inom främst fyra av de 16 miljökvalitetsmålen behandlas frågor som berör
avfallshantering. Det är God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri
miljö och Frisk luft.
Till miljömålen finns 13 etappmål inom fyra prioriterade områden: biologisk
mångfald, luftföroreningar, farliga ämnen och avfall. Etappmålen anger steg mot
miljökvalitetsmålen och generationsmålet och fastställas av regeringen. För
avfallsområdet finns två etappmål för att öka resurshushållningen.
•

Etappmål 1: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar.
Detta genom att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tar
tillvara. Minst 40 % ska behandlas så att även energi tar tillvara.
Etappmålet ska vara uppnått år 2018.

•

Etappmål 2: Ökad resurshushållning i byggsektorn
Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av icke-farligt byggnadsoch rivningsavfall förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller
annat materialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 2020.
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2.3. Planer och program
Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla länder ha en nationell avfallsplan. 2012 tog
Naturvårdsverket fram Sveriges nationella avfallsplan ”Från avfallsplanering till
resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012–2017”.
Avfallsplanen pekar ut fem prioriterade områden där det bedöms finnas ett extra
stort behov av åtgärder. Dessa områden är:
-

-

Avfall i bygg- och anläggningssektorn
Hushållens avfall
Resurshushållning i livsmedelskedjan
Avfallsbehandling
Illegal export av avfall till andra länder

Sveriges avfallsförebyggande program ”Tillsammans gör vi en giftfri och
resurseffektiv vinst – Sveriges program för förebyggande avfall 2014–2017”
publicerades 2013 och har tagits fram av Naturvårdsverket. I programmet finns 8
mål och 167 åtgärder för arbetet med att förebygga avfall. Dessa utgår från fyra
fokusområden:
-

Mat
Textil
Elektronik
Byggande och rivning

Naturvårdsverket samarbetar med regeringen för att ta fram en reviderad nationell
avfallsplan där avfallsförebyggande programmet ska vara del av avfallsplanen.

3. Regional nivå
3.1. Miljömål
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de
svenska miljömålen. De regionala miljömålen är desamma som de nationella
målen.

3.2. Regionplan
För att möta de stora utmaningarna med hänsyn till vårt framtida klimat i en
växande region med hög befolkningstillväxt, en integrerad region där människor
kan frigöra sina livschanser utarbetades Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregion, RUFS 2010, av Regionplanenämnden.
RUFS 2010 är godkänd som regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen av
Regionplanenämnden. Den är antagen av landstingsfullmäktige i Stockholms län
och har vunnit laga kraft som regionplan. RUFS 2010 är också beslutad av
Länsstyrelsen som länets regionala utvecklingsprogram.
Planen beskriver hur Stockholm kan bli Europas mest attraktiva storstadsregion
och ger ledning, inspiration och stöd för inriktning, vägval och samordning för
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling.
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RUFS 2010 består av sex strategier med tillhörande planeringsmål och åtaganden.
Ett preciserat åtagande berör avfallshanteringen, ”minska avfallsmängden och
använd avfall som resurs”. Avfallsmängden måste minskas medan
återvinningsgraden i avfallshanteringen måste ökas och avfall ska användas som
resurs. Avfallshanteringen ska utgå från EU:s strategi för avfall och
avfallshierarkin som innebär att åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall
uppstår, samt för att återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand
deponera avfall. Fortsatt anger RUFS att förbättring av avfallshanteringen med
ökad återvinningsgrad skapas genom:
•
•
•
•
•
•
•

Kundanpassade system och information samt med hjälp av ekonomiska
styrmedel
Förbättra och skapa nya platser för insamling, behandling och återvinning
av avfall
Förbättra sorteringen genom gemensamma sorteringsprinciper och genom
att lokala insamlings- och sorteringsstationer byggs ut
Bygga ut system för insamling av biologiskt avfall
För ny bebyggelse planera platser för fastighetsnära avfallshantering
Beakta avfallstransporterna till och från anläggningarna
Skydda befintliga avfallsanläggningar för att säkra en effektiv framtida
hantering av avfall

Arbetet är igång med nästa regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050. Den slutliga planen ska antas av landstingsfullmäktige under 2018.

4. Lokal nivå
Vision och övergripande mål för Upplands-Bro kommun
Den övergripande visionen för avfallshantering i Upplands-Bro kommun utgår
från politiska övergripande mål framtagna för kommunens framtida utveckling
och kan sammanfattas i följande:
Avfallshantering i Upplands-Bro kommun ska bidra till kommunens
utveckling på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt
genom att:
•
•
•

sätta medborgare i fokus för att möjliggöra att de lever klimatsmart och
hälsosamt
aktivt bidra till en växande kommun med grön profil och hållbar utveckling
premiera resurssnålt beteende och kostnadseffektiv verksamhet

För att visionen ska bli verklighet har ett antal övergripande mål som består av
mer detaljerade delmål för kommunens avfallshantering formulerats. De
övergripande målen och delmålen bygger till stor del på EU:s avfallshierarki vad
gäller prioriteringar i avfallshantering.
Kommunens mål och åtgärder för deras utförande presenteras i huvuddokument
av avfallsplan.

21

Bilagor till Avfallsplan
2019 – 2023
för Upplands-Bro kommun

Bilaga 3. Uppföljning av Avfallsplan 20072012

Bilaga 3. Uppföljning av Avfallsplan 2007-2012
Uppföljning av avfallsplanens övergripande mål och åtgärder är en viktig faktor för
att målen ska nås. Genom uppföljningen konstateras om de utförda åtgärderna ger ett
tillräckligt bra resultat eller om ytterligare resurser behöver sättas in för att nå målen.
Åtgärderna bedöms som genomförd, delvis genomförd eller ej genomförd, och
indikeras av olika symboler:

Målet i planen har nåtts
Målet i planen är delvis uppfyllt
Målet i planen är inte uppfyllt

2.2.1 Mängden hushållsavfall
Mål: Minskning av den totala mängden hushållsavfall ska stimuleras genom
aktiva insatser.

Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1. Fortsatt kartläggning och
uppföljning av avfallsflöden inom
kommunen.

Kartläggning och jämförelse med andra
kommuner sker bland annat genom
inmatning av avfallsuppgifter/statistiken i
”Avfall Web”

2. Verka för att kommunens inköp,
entreprenader och egna
verksamheter strävar efter
avfallsminimering och återbruk.

– Det finns politiskt beslut att alla
kommunens verksamheter ska källsortera
sitt avfall till 2015. Arbetet pågår.
– Omfattande ombyggnation av
kommunens två kretsloppscentraler
genomfördes under 2012

Detta gäller även när kommunen via
exploateringsavtal bygger ut
anläggningar som senare kommer
att övergå i kommunens ägo.

– En bytesbod för återbruk var byggd på
Brunna KLC i vår 2014

3. Verka för att företagens
verksamhetsavfall hålls åtskilt från
hushållsavfallet (matrester, städoch hygienavfall).

Företag får inte blanda sitt
verksamhetsavfall med hushållsavfall (så
kallad jämförligt hushållsavfall) enligt
kommunens avfallsföreskrifter. Arbetet
med kontroll över innehållet av
företagens avfall och åtgärder pågår
ständigt.
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2.2.2 Minska mängden farligt avfall (inkl. batterier och
småelektronik) i kärl-, säck- och grovavfallet
Mål: Farligt avfall som uppkommer i kommunen ska sorteras ut och omhändertas
på ett miljöanpassat sätt. Mängden utsorterat farligt avfall per invånare från
hushållsavfallet ska öka jämfört med 2005 års nivå.

Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1. Genomföra återkommande
informationsinsatser om insamling,
sortering och behandling av farligt
avfall. Se vidare punkt 2.2.8.

Under planperioden har följande
informationsinsatser genomförts:

2. Utreda och eventuellt införa
någon form av fastighetsnära
insamling av farligt avfall och
småelektronik (2007–2008)

Fastighetsnära insamling av elavfall har
erbjudits till hushåll i flerfamiljshus.
Gratis hämtning sker månadsvis.

– sorteringsguide i Miljöalmanacka
– annonser om mobilinsamling
– information på hemsidan
– informationsbrev till föreningar

Mobilinsamling av småelektronik och
farligt avfall infördes 2012. Insamlingen
sker med särskild bil som kvartalsvis åker
runt i kommunen och stannar på tre
centrala platser i Bro och Kungsängen
enligt annonserat schema.
Två metallskåp ”Samlaren” för
avlämning av småelektronik ställdes ut i
Kommunhuset och Bro bibliotek (2018).

3. Förbättra mottagningen av farligt
avfall på kretsloppscentralerna,
eventuellt genom någon form av
inlämningsdisk och rymligare och
funktionellare utrymmen för
mellanlagringen (2008)

Båda KLC försedda med särskilda bord
för insamling/utställning av farligt avfall
med skyltning. Personalen sorterar sedan
avfallet och förvarar det inom låsta
miljöstationer.

4. Om fastighetsnära insamling av
farligt avfall införs:

Alla obemannade miljöstationer är
avvecklade.

Avveckla de obemannade
miljöstationerna hos OKQ8 i
Kungsängen och hos Statoil i Bro.

Fastighetsnära insamling av farligt avfall
gäller endast elavfall och inte
hushållskemikalier, färg, lim mm
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2.2.3 Materialåtervinning
Mål: Materialåtervinningen ur hushållsavfallet ska öka, bl.a. genom att förbättra
sorteringen på kretsloppscentralerna (KLC) och genom att medverka till att
förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) insamlingsresultat ökar mellan år
2007 och 2012. Servicenivån på förpacknings- och tidningsinsamlingen ska
uppfylla Avfallsrådets rekommendationer.
Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1 Dubbelbemanning införs på
kommunens KLC under kvällstider
för att förbättra
sorteringsinformationen till
avfallslämnarna (2008)

Dubbelbemanning infördes 2009 på
kommunens KLC under samtliga
öppettider

2. Samverkan med FTI för
etablering av flera
återvinningsstationer i befintlig
bebyggelse och för etablering i nya
bebyggelseområden. Utformningen
av stationerna, inklusive deras
utrustning, ska ske på ett sätt som är
acceptabelt med hänsyn till estetik,
säkerhet mm. En
återvinningsstation i Bro tätort och
en i Brunna-Kungsängen
tätortsområde ska anpassas till
rörelsehindrade personer. Nya avtal
ska tecknas om etableringar, drift
och skötsel av stationerna (2007)

Kommunen tecknade ett nytt
samverkansavtal med FTI 2012. På
årliga samrådsmöte diskuteras
driftsfrågor av befintliga stationer samt
planer om etablering av nya
återvinningsstationer

3. Planeringsriktlinjer för
avfallsfrågor utarbetas i samverkan
mellan
kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen
som kan användas som redskap i
kommunens arbete med fysisk
planering, bygglov etc. Riktlinjerna
föreläggs
samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen för beslut (2008)

Dokumentet i sin helhet inte finns än
men det finns en del av viktiga frågor i
tekniska handboken.
Arbetet med sammanställning av
dokumentet pågår
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4. Framtagande av generella
riktlinjer för källsorteringen i de
fastigheter där kommunen bedriver
egen verksamhet. Riktlinjerna ska
innehålla uppgifter om vilka
fraktioner som ska källsorteras, var
ansvaret ligger för genomförandet
och hur finansieringen är
organiserad (2008)

Inventering av samtliga kommunens
verksamheter genomfördes under 2012.
Generella riktlinjer för källsorteringen i
de fastigheter där kommunen bedriver
egen verksamhet var framtagna av
kommunstyrelsen 2013.
Arbetet pågår med framtagande av
avfallsrutiner som vägledning för
kommunala verksamheter

2.2.4 Biologiskt avfall
Mål: Kommunen stimulerar hemkompostering och inför insamling av matavfall
med biologisk behandling med prioritering av biologiskt avfall från storkök,
restauranger och detaljhandel.
Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1. Hemkompostering stimuleras
genom borttagning av
anmälningsavgiften för
hemkompostering (2007–2008)

Målet är inte aktuellt därför att
matavfallsinsamling infördes i
kommunen och prioriteras som mer
miljövänlig

2. Försöksverksamheten hos CoopForum med nedkvarning av
biologiskt grönavfall på
avloppsnätet permanentas om och
när utvärderingen utfaller positivt.

Försöksverksamheten avvecklad pga att
resultatet av försöket blev negativt

3. Upphandling genomförs av
insamling och biologisk behandling
av matavfall från storkök,
restauranger och livsmedelshandeln
(2007–2008).

Målet är inte aktuellt därför att
möjligheten till matavfallsinsamling har
erbjudits från 2014

4. Separatinsamling av matavfall
från hushållen införs när biologiska
behandlingsalternativ finns
tillgängliga som tillgodoser krav på
återföring av näringsämnen till
odlingsbar mark och/eller
energiutvinning via
biogasproduktion.

Införande av matavfallsinsamling
påbörjades 2014. Insamlat matavfall
används för produktion av biogas och
biogödsel
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2.2.5 Insamling av hushållsavfall
Mål: Kommunens uppföljning och kontroll av insamlingstjänster ska förbättras.
Alla hämtställen ska vara utformade så att en god arbetsmiljö skapas för
hämtningspersonalen.
Aktiviteter

Status Kommentar
2017

1. Registrerande system för
tömningskontroll upphandlas
(2007)

Ett registrering systemet EDP mobile
upphandlades 2012. Alla sopkärl
utrustade med så kallad RFID-tagg och
tömningar registreras direkt i ”Future”
program

2. Kontrollrutiner införs i
insamlings- och omlastningsskedet
för kvalitetssäkring av det
brännbara kärl- och säckavfallet
(2007)

Målet är inte aktuellt därför att
omlastning numera sker öppet. Det
innebär en möjlighet att upptäcka
felsorterat avfall och ta bort det innan
vidare transport till
förbränningsanläggning

3. Frågan om kundtjänst och
faktureringstjänst i egen regi, eller
hos entreprenör eller hos
grannkommun utreds (2007)

Frågan var utredd och kundtjänst för VA
& avfall drevs i egen regi tillsammans
med Håbo kommun. Från mars 2014
flyttade kundtjänsten till Upplands-Bro
kommun och ingår nu i kommunens
Kontaktcenter

4. Fortsatt arbete med att inom
beställarrollen medverka till att
förbättra arbetsmiljön för
hämtpersonalen.

Arbetsmiljö alltid en punkt på
dagordning vid samordningsmöten med
entreprenören. Kommunen ser dock i
första hand att arbetsmiljöfrågorna är
entreprenörens ansvar. Kommunen är
entreprenören behjälplig med lösningar
och ev. åtgärder
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2.2.6 Drift av kretsloppscentraler
Mål: Verksamheten på kommunens kretsloppscentraler utvecklas fortlöpande med
inriktning på god service, god säkerhet och hög materialåtervinning.
Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1. Benämningen
”kretsloppscentral (KLC)” utbytes
mot ”återvinningscentral” (2008)

Centralerna fortsätter kallas
kretsloppscentraler och inte
återvinningscentraler (ÅVC) för att skilja
sig från återvinningsstationer (ÅVS)

2. Dubbelbemanning införs på
kommunens kretsloppscentraler
under öppettider som infaller på
kvällstid och under lördagarsöndagar (2008)

Dubbelbemanning infördes 2009 på
kommunens KLC under samtliga
öppettiden

3. Inlämningsavgiften tas bort för
grovavfall från boende som
lämnas in av bostadsföretag och
bostadsrättsföreningar (2008)

Frågan kommer att diskuteras i samband
med införande av passersystem bland de
andra reglerna för företag och föreningar

4. Vid behov vidtas åtgärder för
att öka intrångsskyddet på
anläggningarna.

Containrar hålls låsta när centralerna är
stängda. Övervakningskameror
installerades för nattövervakning på
Brunna KLC i samband med omfattande
ombyggnation av anläggningen (2012)

2.2.7 Nedlagda deponier
Kommunen är huvudman för 5 stycken gamla deponier.
Mål: Kommunen ska vidtaga åtgärder under planperioden för att minimera risker för
utsläpp av ämnen som kan påverka människa och miljö negativt från de nedlagda deponier
som kommunen är huvudman för.
Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1. Råby Skog: Upplaget bedöms
inte ha någon påverkan på
omgivningen och inga åtgärder
behöver vidtas.

Inga åtgärder behöver vidtas

2. Bro, Gamla soptippen:
Sannolikheten för oacceptabel
påverkan på yt- och grundvattnet
bedöms som stor. Mot bakgrund
av detta bör dess påverkan på
närmiljön ej underskattas.

Deponin upphörde på 1960-talet.
Upplagets plana yta innebär förhöjd
vattenomsättning i upplaget. Någon
provtagning och analys utfördes inte efter
inventeringen. Förnyelse av
riskklassificeringen planeras
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Rekommenderad provtagning och
analyser av ytvattnet i diket
genom upplaget bör utföras. Då
upplaget saknar täckning och
vegetation bör sluttäckning snarast
utföras.
3. Brunna: Upplaget bedöms ge
ringa påverkan på omgivningen.
Provtagning och analys bör
utföras för att erhålla info om
upplagets verkliga inverkan på
omgivningen, speciellt mot
bakgrund av upplagets närhet till
Sofiero och Lillsjöområdet.

Deponin upphörde på 1970-talet.
Inventering av deponin (1992) visade att
någon påverkan på yt- eller grundvatten
inte kunde konstateras. Förnyelse av
riskklassificeringen planeras

4. Lillsjön: Upplaget har nyttjats
av kommunen, kommunens
entreprenörer och exploatörer. Det
kan inte uteslutas att deponering
har gjorts av icke tillåtet avfall.
Avslutningsplan har upprättats och
genomförts. För närvarande pågår
en ombyggnad av området för
anpassning till utsikts- och
friluftsverksamhet. Arbetet
färdigställs under 2008.

Inventering av deponin (1992) visade att
någon påverkan på yt- eller grundvatten
inte kunde konstateras. I dagsläget är
deponin omvandlat till en parkmiljö som
fungerar som utsiktsplats

5. Kungsängens gamla soptipp:
Sannolikheten för oacceptabel
påverkan på yt- och grundvatten
kan inte uteslutas då säkra
uppgifter om vad som deponerats
på upplaget saknas. Provtagning
och analys av yt- och grundvatten
för att klargöra avfallets
eventuella toxiska effekter bör
utföras i själva upplaget. Inom den
västra delen av upplaget bör
tätskiktet förbättras så att
skaderisken för djur och
människor elimineras. Om
sättningar skulle uppstå bör
åtgärderna utföras för att öka
avrinningen från upplagsytan.

Deponin upphörde på 1960-talet.
Inventering av deponin (1992) visade att
någon påverkan på yt- eller grundvatten
inte kunde konstateras. Inga sättningar
observerades men täckskiktet bedömdes
som tunt.
Någon provtagning och analys utfördes
inte efter inventeringen
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2.2.8 Information
Mål: 2009 ska minst 75 % av hushållen och småföretagen i kommunen ha god kunskap
om hur de ska sortera sitt avfall och hur det ska omhändertas. Kommunens alla anställda
ska ha god kunskap om avfallsfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.
Kunskaperna om vikten av ”rent” avloppsvatten ska öka hos alla användare av det
kommunala avloppsnätet.
Aktiviteter

Status
2017

Kommentar

1. Genomföra en
enkätundersökning för att skaffa
information om kunskapsläget
(2008)

Kommunen genomför regelbundet
enkätundersökning minst var tredje år.
Undersökningar visar relativt högt
kunskap om avfallshanteringen

2. Utarbeta och genomföra en plan
för informationsinsatser till
hushåll, till kommunens egna
verksamheter och till företag inom
kommunen. Denna ska beakta
informationsbehovet för
kommuninvånare och verksamma
inom kommunen som saknar eller
har bristfälliga kunskaper i det
svenska språket och prioritera det
farliga avfallet, se punkt 2.2.2.
(2008)

Kommunen ständigt arbetar med
kommunikation och informationsinsatser
om avfallshantering.

3. Informationsinsatser i
samverkan med Käppalaförbundet
med syftet att höja kvalitén på
slammet från avloppsreningen.

Informationsinsatser om vattenkvalitén
samt kvalitén på slammet från
avloppsreningen genomförs regelbundet
genom information i Miljöalmanacka, på
kommunens hemsida mm

Miljöalmanacka, kommunens hemsida,
annonsen i tidningar samt
informationsbrev till invånare och
föreningar i olika språk

2.2.9 Samverkan
Mål: Upplands-Bro kommun ska utöka samverkan med andra kommuner på
avfallsområdet.
Aktiviteter

Status Kommentar
2017

1. En utredning genomförs med syftet att
belysa möjligheterna till och
konsekvenserna av en utökad samverkan
med närliggande kommuner alternativt
en anslutning till regionalt
renhållningsbolag (2008–2009)
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Bilaga 4. Avfallsanläggningar och nedlagda
deponier
Nedan följer en sammanställning av de anläggningar för hantering av avfall inom
Upplands-Bro kommun som är skyldiga att anmäla eller söka tillstånd enligt
bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

1. Anläggningar för hantering av avfall i Upplands-Bro
kommun
Anläggningsnamn
Fastighetsbeteckning

Högbytorps kretsloppsanläggning, Ragn-Sells
Bro-Önsta 2:10; Klöv och lilla Ullevi 1:7

SNI-kod

90.320; 90.100; 90.160; 90.181; 90.240; 90.290; 90.30;
90.405; 90.406; 90.435; 90.45; 90.50; 90.70;
A-anläggning

Tillstånds- och
anmälningsplikt
Avfallsslag

Hanteringsmetod

Hushållsavfall, grovavfall, verksamhetsavfall,
industriavfall, byggavfall, aska, rens från reningsverk,
förorenade jord- och schaktmassor, gjuterisand, asbest,
farligt avfall, elavfall inkl. kyl- och frysmöbler,
metallavfall, brännbart avfall, träavfall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mottagna mängder
2017 (ton/år)
Tillåten avfallsmängd
enligt tillstånd
(ton/år)

Deponering av industri- och hushållsavfall,
slam och askor
Avvattning och absorbering av slamformigt
avfall
Kompostering av trädgårdsavfall, avloppsslam
och oljeförorenade massor
Mellanlagring och behandling av
saneringsrester och fyllnadsmassor
Mellanlagring och sortering av industri och
hushållsavfall
Mellanlagring och sortering av farligt avfall
Förädling av skrot och metaller
Förädling av bränslefraktioner ur industriavfall
Behandling av bensinstationsslam, avfallsolja
och lösningsmedelsavfall
Fragmentering av läkemedelsavfall
Behandling av träavfall
Förbehandling/sortering av organiskt avfall

Ca 1 250 000 ton
Total mängd per år 1 422 900 ton varav i lager vid ett
och samma tillfälle 283 000 ton
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Anläggningsnamn
Fastighetsbeteckning

Brunna kretsloppscentral, Upplands-Bro kommun
Viby 19:37

SNI-kod
Tillstånds- och
anmälningsplikt
Avfallsslag

90.40; 90.60
C-anläggning

Hanteringsmetod

Grovavfall, trädgårdsavfall, metallavfall, brännbart
avfall, ej brännbart avfall, träavfall, farligt avfall från
hushåll, elavfall inkl. vitvaror samt kyl- och
frysmöbler, wellpapp, förpackningar, kläder,
verksamhetsavfall, byggavfall (i begränsat mängd).
•

•

•
•

•

Grovavfall från hushållen och likartat avfall
från företag samlas in och transporteras till
Högbytorp för vidare behandling eller
deponering.
Farligt avfall från hushållen tas emot vid
miljöstation och transporteras till Högbytorp för
vidare behandling eller slutligt
omhändertagande.
Elavfall från hushåll och företag samlas och
hämtas sedan av El-Kretsen.
Förpackningar och returpapper (tidningar) som
omfattas av producentansvar samlas in och
hämtas av FTI.
Kläder samlas in och hämtas av välgörande
organisationer.

Mottagna mängder
2017 (ton/år)
Tillåten avfallsmängd
enligt tillstånd
(ton/år)

3 000 ton

Anläggningsnamn
Fastighetsbeteckning

Skällsta kretsloppscentral, Upplands-Bro kommun
Klöv och lilla Ullevi 1:5

SNI-kod
Tillstånds- och
anmälningsplikt
Avfallsslag

90.40; 90.60
C-anläggning

10 000 ton (icke farligt avfall)

Grovavfall, trädgårdsavfall, metallavfall, brännbart
avfall, ej brändbart avfall, träavfall, farligt avfall från
hushåll, elavfall inkl. kyl- och frysmöbler, wellpapp,
förpackningar, kläder, verksamhetsavfall, byggavfall (i
begränsat mängd).
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•

Grovavfall från hushållen och likartat avfall
från företag samlas in och transporteras till
Högbytorp för vidare behandling eller
deponering.

•

Farligt avfall från hushållen tas emot vid
miljöstation och transporteras till Högbytorp
för vidare behandling eller slutligt
omhändertagande.

•

Elavfall från hushåll och företag samlas in och
hämtas sedan av El-Kretsen.

•

Förpackningar och returpapper (tidningar mm)
som omfattas av producentansvar samlas in och
hämtas av FTI.

•

Kläder samlas in och hämtas av välgörande
organisationer.

1 600 ton
10 000 ton (icke farligt avfall)

2. Nedlagda deponier
Nedan följer en sammanställning över nedlagda deponier i Upplands-Bro
kommun. Förekommande nedlagda deponier har bedömts i fråga om risken för
olägenhet för människors hälsa eller miljö och delats in i nedanstående riskklasser
i enlighet med Naturvårdsverkets rapport: 4918 Metodik för inventering av
förorenade områden:
• Riskklass 1 - Mycket stor risk: Åtgärder bedöms som nödvändiga. Utformas
efter lämpliga undersökningar. Tillsyn och kontroll kan behövas efter genomförda
undersökningar.
• Riskklass 2 - Stor risk: Åtgärder behöver troligen utföras. Upplaget bör
undersökas för senare ställningstagande om så är fallet.
• Riskklass 3 - Måttlig risk: Mindre åtgärder såsom avstädning, täckning av
vissa delar och dylikt kan behövas.
• Riskklass 4 - Liten risk: Inga åtgärder behövs för närvarande.
Kommunen genomförde markmiljöundersökning av samtliga deponier 1992 som
visade att de flesta deponier i stort sett ger ringa påverkan på omgivningen.
Detaljerad beskrivning av aktiviteter och åtgärder finns även i bilaga 3
Uppföljning av Avfallsplan 2007.
Kommunen är huvudman för 5 gamla deponier som redovisas i tabellen nedan.
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Nedlagda
deponier

Fastighetsbeteckning

Riskklas
s (1992)

Kommentarer och rekommendationer

Råby
Skog

Råby 3:1

4

Upphörde i slutet av 60-talet. Upplaget
bedöms inte ha någon påverkan på
omgivningen och inga åtgärder behöver vidtas.

Bros
gamla
soptipp

Brogård 1:84;
Härnevi 1:71,
32:1

2

Upphörde på 60-talet. Sannolikheten för
oacceptabel påverkan på yt- och grundvattnet
bedöms som stor. Provtagning och analys av
ytvattnet i diket genom upplaget bör utföras.

Brunna

Viby 19:17

3

Upphörde på 70-talet. Upplaget bedöms ge
ringa påverkan på omgivningen.

Lillsjön

Kungsängens
-Tibble 1:331

3

70-talet – 1993. I dagsläget är deponin
omvandlat till en parkmiljö som fungerar som
utsiktsplats.

Kungsäng Kungsängens
ens gamla Kyrkby 2:1
soptipp

2

Upphörde på 60-talet. Sannolikheten för
oacceptabel påverkan på yt- och grundvatten
kan inte uteslutas då säkra uppgifter om vad
som deponerats på upplaget saknas.

Övriga gamla deponier.
Nedlagda
deponier

Fastighetsbeteckning

Riskklas
s (1992)

Kommentarer och rekommendationer

Kalmarsand

Spånga 2:1

2

Upphörde troligen på 60-talet. Provtagning
och analys av grundvatten samt täckning av
branten med tät möränmassor bör utföras.

N.Gustavsberg

Lindormsnä
s 1:5

2

Upphörde på 60-talet. Säkra uppgifter om
vad som deponerats saknas. Ett
grundvattenprov bör tas för att klarlägga
eventuell påverkan.

Lindormnäs
udde

LåssaTibble 1:13

4

Upphörde troligen på 60-talet. Kontroll med
lämpliga intervall för att se till att upplaget
inte utnyttjas för ytterligare deponering.

Håtuna

Kvarnnibble
2:47 (1/2)

3

Före 1950. Några undersökningar behöver
inte utföras. Området används som
betesmark. Täckskiktet bör kompletteras där
sättningar ägt rum.

Önsta

TibbleÖnsta 4:1

3

Avslutad 1976–77. Utnyttjades för
mellanlagring av avloppsslam. Provtagning
och analys av yt- och grundvatten för att
klarlägga utläckget från återstående
avloppsslam bör utföras.

Lejondal,
norra och
södra

Lejondal
1:1

4

Upphörde på 70- respektive 60-talet.
Utnyttjades mest för trädgårds- och
jordbruksavfall. Området kan lämnas utan
åtgärder.
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1. Icke teknisk sammanfattning
Den kommunala avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun sköts av
avfallsenheten på tekniska avdelningen. Miljöbalken anger att en kommun ska ta
fram en avfallsplan som ska hållas aktuell. Om en plan kan antas medföra
betydande miljöpåverkan anger miljöbalken att en miljöbedömning ska göras.
Upplands-Bro kommun har bedömt att avfallsplanen kan ha betydande
miljöpåverkan och en miljöbedömning har därför gjorts och redovisas i detta
MKB-dokument.
Upplands-Bro har 27 614 invånare (2017). Kommunen har ansvaret för att ta hand
om det hushållsavfall som kommer både från hushåll och verksamheter, till
exempel matavfall från restauranger och storkök och sådant avfall räknas också
som hushållsavfall.
Det avfall som inte sorteras ut behandlas genom förbränning i Bristaverket i
Sigtuna. Matavfall behandlas också det till största delen genom förbränning, men
andelen som sorteras ut har ökat. Det matavfallet rötas och då bildas biogas som
kan användas till drivmedel för bussar och bilar. Rötresten kan användas till
jordförbättring. Kommunen tar även hand om grovavfall, trädgårdsavfall, slam
från enskilda avlopp, farligt avfall och elektronik från hushållen.
Avfallsplanen är uppbyggd efter fyra inriktningsmål som är uppdelade i delmål
och förslag på åtgärder:
1. En hållbar avfallshantering anpassad till människan
2. Ta vara på avfallet som en resurs
3. Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö
4. Effektiva system för avfallshantering
Förslaget till ny avfallsplan har bedömts påverka miljön på följande sätt.
Avfallsminskning kommer minska behovet av transporter och användningen av
råvaror vilket minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar.
Ökad återvinning kan eventuellt öka transportbehovet eftersom det kan krävas
skilda transporter för olika avfallsslag och dessa ska åka till olika
avfallsanläggningar. Planen innehåller förslag om effektivare transporter och
övergång till förnybara bränslen. Beroende på hur rutterna går kan transporterna
däremot orsaka buller och luftföroreningar lokalt.
Avfallstransporterna utgör liten del av de totala transporterna i samhället och
deras påverkan blir därför troligtvis liten jämfört med övriga transporters
påverkan.
Ökad insamling av farligt avfall och elektronik, minskad nedskräpning, åtgärder
mot marint skräp samt minskad miljöbelastning från deponier minskar risken för
att farliga ämnen hamnar i mark och vatten.
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Riksdagen har beslutat om 16 mål för miljön i Sverige. Förslaget till avfallsplan
bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan,
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt
God bebyggd miljö. Mer effektiva transporter medverkar till att uppfylla
miljömålet Frisk luft, men det finns en risk för ökade föroreningar lokalt. De flesta
delarna i planförslaget medverkar till att uppfylla målet Giftfri miljö.
Sammantaget bedöms planförslaget bidra till att minska avfallets påverkan på
miljön. Planförslaget och den gällande avfallsplanen är skrivna med samma
utgångspunkter och har många likheter. Planförslaget är däremot mer ambitiöst
och bidrar därför mer till en god miljö. Insamling av textil samt åtgärder mot
marint skräp och allmän nedskräpning är nyheter i planförslaget.

2. Inledning
Enligt 15 kapitlet miljöbalken ska alla kommuner ta fram en avfallsplan. Planen
utgör, tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering,
kommunens renhållningsordning. Avfallsplanen ska omfatta allt avfall, inte bara
det som kommunen själv hanterar. Planen ska bland annat innehålla:
• nulägesbeskrivning
• mål och åtgärder för avfallets insamling, behandling, mängd och farlighet
• beskrivning av hur mål och åtgärder följs upp
• beskrivning av hur miljöbedömning har gjorts.
Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid
behov. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska
samråda om innehållet i renhållningsordningen och den ska även ställas ut innan
den antas.
En mer utförlig beskrivning av avfallsplanen och processen kring den redovisas i
förslaget till avfallsplan.

3. Om miljöbedömningen och MKB
Enligt 11 §, 6 kapitlet miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som
krävs i lagen också göra en miljöbedömning av planen om planens genomförande
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta ska göras för att miljöhänsyn
ska arbetas in i planen så planen gynnar en hållbar utveckling. Upplands-Bro
kommun har beslutat att avfallsplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför ska göras.
Miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilket är
föreliggande dokument. Innehållet i MKB:n styrs av 12 §, 6 kapitlet miljöbalken.
MKB ska beskriva effekten på miljön för de miljöaspekter (delar av miljön) som
är relevanta för planen. En sådan avgränsning redovisas i kapitel 7 i denna MKB.
Avgränsningen och MKB:s innehåll har, i enlighet med 13 §, 6 kapitlet
miljöbalken, samråtts med Länsstyrelsen i Stockholms län vid ett möte den 31 maj
2016. Länsstyrelsen framhöll att MKB bör följa anvisningarna i 12 § men hade i
övrigt inga synpunkter på MKB:s innehåll eller avgränsning.
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3.1 Metodik och osäkerhet
Bedömningarna av miljökonsekvenserna har gjorts utifrån de mål, delmål och
åtgärder som planen beskriver. Det har antagits att samtliga dessa kommer att
genomföras inom planperioden. Planförslagets eventuella positiva och negativa
miljökonsekvenser beskrivs för varje relevant miljöaspekt. Nollalternativet
beskrivs på samma sätt och planförslag och nollalternativ har jämförts med
varandra.
Bedömningarna är av nödvändighet begränsade till principiella resonemang
baserat på befintlig kunskap. Det går till exempel inte att avgöra exakta rutter för
avfallstransporter vilket gör att resonemang om bullerstörning, klimatpåverkan
och luftföroreningar med nödvändighet blir behäftade med stora osäkerheter och
måste föras övergripande.

4. Upplands-Bro kommuns förslag till avfallsplan
Planförslaget utgår från EU:s avfallshierarki (2008/98/EG) som anvisar att
prioriteten i avfallsarbetet bör vara, i fallande ordning, förebyggande,
återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. Förslagen
presenteras i sammanfattning här. För mer detaljerad information hänvisas till
planförslaget.
Planförslaget är uppbyggd efter fyra huvudmål med tillhörande delmål:
1. En hållbar avfallshantering anpassad till människan.
1a Öka medvetenheten och kunskapen kring hållbar konsumtion
1b År 2023 ska minst 90 % av hushållen vara nöjda med hur avfallshanteringen
fungerar i kommunen
1c Nedskräpningen ska minska i kommunen
1d Skapa god arbetsmiljö på befintliga och nya hämtningsplatser
2. Ta vara på avfallet som en resurs.
2a Avfall ska förebyggas och en större andel produkter och material återanvändas
2b Materialåtervinningen ska öka och mängden felsorterat avfall i soppåsen ska
minska jämfört med 2018
2c Förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av bygg- och
rivningsavfall ska öka
2d Mängden matavfall som slängs i onödan ska minska
2e Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 70 % till 2023
2f Fortsatt minskning av mängden avfall till deponi
3. Allt avfall hanteras miljöriktigt för en hållbar miljö.
3a Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen ska minska jämfört med 2018
3b Hålla hög kvalitet på insamlat matavfall
3c Minimera miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall
3d Liten miljöpåverkan från gamla deponier
4. Effektiva system för avfallshantering.
4a Utveckla insamlingssystemet utifrån funktionalitet och ekonomi
4b Insamlingssystemen ska vara flexibla
4c Avfallshanteringen är en naturlig del av den fysiska planeringen
4d Utveckla samverkansarbete med andra kommuner och aktörer
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Avfallsplanen innehåller förslag på flera åtgärder som syftar till att uppfylla
målen.

5. Förutsättningar
De uppgifter som redovisas här är en sammanfattning av mer utförliga uppgifter
som redovisas i övriga bilagor till avfallsplanen.
Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren nordväst om Stockholm. Kommunen
har 13 mil stränder runt Mälaren och en skärgård på närmare 50 öar. I kommunen
bor 27 614 invånare både i tätorterna Kungsängen och Bro och på landsbygden.
Ungefär hälften bor i lägenhet och hälften i fristående hus eller radhus. Det finns
också ca 800 fritidsbostäder. 2022 förväntas folkmängden vara cirka 30 000.
En kommun har ansvaret för att ta hand om det hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall som uppstår i kommunen. Hushållsavfall är det avfall som
uppstår i hushållen och är till exempel köksavfall, latrin och slam. Dessutom
räknas grovavfall och farligt avfall som uppstår i hushållen som hushållsavfall.
Kommunen har även ansvaret för det avfall som uppstår i de kommunala
verksamheterna, till exempel sopsand.
Mängd hushållsavfall och därmed jämförligt avfall insamlat i Upplands-Bro kommun
2011–2017.

Avfall, ton
Grovavfall
Farligt avfall*
Slam (m3)
Fett (m3)
Latrin
Matavfall

2011
3558
224
6939
267
4

2012
3651
187
6647
237
3

2013
4073
228
5930
189
3

2014
4270
266
6128
212
2
152

2015
4416
278
6728
313
2
560

2016
4421
292
5786
249
2
736

2017
3821
334
5676
196
2
792

*Som farligt avfall redovisas hushållens kemikalier samt tryckimpregnerat trä (utan elavfall).

Mat- och restavfall, vilket är det som normalt hamnar i soppåsen då övriga
avfallsslag är utsorterade, förbränns i Bristaverket i Sigtuna.
Separat utsortering av matavfall infördes 2014. Matavfallet samlas in genom
utsortering i särskilda papperspåsar som samlas in separat i särskilda behållare.
Det insamlade matavfallet transporteras till biogasanläggning för rötning och
produktion av biogas och rötrest. Slam från enskilda avlopp samlas upp med
slamsugningsbil och släpps till avloppsledningsnätet för behandling med övrigt
avloppsvatten i Käppalaverket.
Kretsloppscentralerna i Bro (Skällsta KLC) och Brunna (Brunna KLC) utgör
grunden i kommunens system för insamling av grovavfall. Grovavfallet kan även
hämtas vid fastigheten. Farligt avfall kan lämnas på någon av kommunens
bemannade miljöstationer på kretsloppscentralerna. Det finns också möjlighet att
fyra gånger per år lämna farligt avfall och småelektronik (max 25 liter) till en
ambulerande insamlingsbil. Boende i flerfamiljshus får lämna sitt farliga avfall i
särskilda behållare för fastighetsnära insamling.
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Det avfall som omfattas av producentansvaret (tidningar, förpackningar, elavfall,
läkemedel, däck med mera) ingår inte i kommunens ansvar. Detta samlas in via
producenternas insamlingssystem.
Annat avfall som kommunen inte ansvarar för är verksamhetsavfall som inte är
hushållsavfallsliknande. Verksamhetsutövaren ansvarar för omhändertagandet av
det avfallet.

6. Avgränsningar
Avgränsning i tid: 2019–2023 (planens giltighetstid).
Avgränsning geografiskt: Upplands-Bro kommun.
Avgränsning i sak: De miljöaspekter som beskrivs har valts ut bland dem som är
relevanta i 6 kapitlet 12 § miljöbalken. Upplands-Bro kommun bedömer att den
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan medföra gäller följande
miljöaspekter:
• människors hälsa
• mark
• vatten
• luft
• klimatfaktorer
• materiella tillgångar och
• bebyggelse
En MKB görs i enlighet med miljöbalken. Arbetsmiljö omfattas inte av
miljöbalken. Det finns en hänvisning i 1 kap 3 § miljöbalken till arbetsmiljölagen
(1977:1160) där sådana frågor ska hanteras. Denna MKB hanterar därför inte
arbetsmiljöfrågor.

7. Alternativ beskrivning
En MKB ska även beskriva konsekvenserna för miljön om den nya planen inte
antas. Detta kallas för ett nollalternativ. Ett nollalternativ ska beskriva en trolig
utveckling om planen inte antas. Det är alltså inte exakt samma sak som nuläget,
men inte heller exakt samma sak som den gällande planen (Avfallsplan 2007–
2012) eftersom det har införts förändringar i avfallshanteringen som inte är en del
av den gällande planen.
Övergripande mål och strategiska riktlinjer i avfallsplanen 2007–2012 är följande:
• Upplands-Bro kommun ska vara ett gott föredöme och fatta alla beslut
med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande.
• Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering,
återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering.
Deponering får endast tillämpas när övriga metoder är olämpliga eller
omöjliga att använda.
• Avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen ska minska. Miljöskadligt avfall
som ändå uppstår ska omhändertas och behandlas på ett miljömässigt
godtagbart sätt.
• Avfallshanteringen ska vara tydlig, attraktiv och begriplig.
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Kommuninvånarna och företagen ska ha god kännedom om kommunens
avfallssystem.
Avfallshanteringen ska organiseras så att god servicenivå uppnås för
avfallslämnarna inom ramen för ekonomiska mål och miljömål.
Taxesättningen ska stimulera till miljömässigt korrekta beteenden.
Kommunen ska aktivt deltaga i regionala samarbetsformer för
avfallsfrågor och medverka till en likartad utveckling av
avfallshanteringen inom regionen.

Avfallsplanen 2007–2012 innehåller även följande åtgärdsinriktade mål:
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Minskning av den totala mängden hushållsavfall ska stimuleras genom
aktiva insatser.
Farligt avfall som uppkommer i kommunen ska sorteras ut och
omhändertas på ett miljöanpassat sätt. Mängden utsorterat farligt avfall per
invånare från hushållsavfallet ska öka jämfört med 2005 års nivå.
Materialåtervinningen ur hushållsavfallet ska öka, bl.a. genom att förbättra
sorteringen på kretsloppscentralerna och genom att medverka till att
förpacknings- och tidningsinsamlingens insamlingsresultat ökar mellan år
2007 och 2012. Servicenivån på förpacknings- och tidningsinsamlingen
ska uppfylla Avfallsrådets rekommendationer.
Kommunen stimulerar hemkompostering och inför insamling av matavfall
med biologisk behandling med prioritering av biologiskt avfall från
storkök, restauranger och detaljhandel.
Kommunens uppföljning och kontroll av insamlingstjänster ska förbättras.
Alla hämtställen ska vara utformade så att en god arbetsmiljö skapas för
hämtningspersonalen.
Verksamheten på kommunens kretsloppscentraler utvecklas fortlöpande
med inriktning på god service, god säkerhet och hög materialåtervinning.
Kommunen ska vidtaga åtgärder under planperioden för att minimera
risker för utsläpp av ämnen som kan påverka människa och miljö negativt
från de nedlagda deponier som kommunen är huvudman för.
2009 ska minst 75 % av hushållen och småföretagen i kommunen ha god
kunskap om hur de ska sortera sitt avfall och hur det ska omhändertas.
Kommunens alla anställda ska ha god kunskap om avfallsfrågor inom sina
respektive verksamhetsområden. Kunskaperna om vikten av ”rent”
avloppsvatten ska öka hos alla användare av det kommunala avloppsnätet.
Upplands-Bro kommun ska utöka samverkan med andra kommuner på
avfallsområdet.

De flesta av de åtgärder som ingick i den gällande avfallsplanen har genomförts.
Nollalternativet har i denna MKB antagits vara att avfallshanteringen sker som i
nuläget och att planerade, ännu inte genomförda, åtgärder från tidigare plan
kommer genomföras.
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8. Beskrivning av betydande miljöpåverkan
Här beskrivs bedömd betydande miljöpåverkan av avfallsplanens mål och
åtgärder. Ambitionen är att göra beskrivningen så konkret som möjligt med
hänsyn till avfallsplanens detaljeringsgrad. Eftersom avfallsplanen i stora delar
ligger på en policynivå och rör hela kommunen blir detaljeringsgraden i många
fall översiktlig.
Detaljerade miljöbedömningar kommer att göras i samband med anmälningar eller
tillståndsansökan för enskilda verksamheter, i de fall detta krävs.
Avfallshantering i sig är i grunden en miljöåtgärd. Avfallshantering kan delas in i
delprocesser. Dessa processer kan var och en, eller i samspel, ge upphov till olika
miljöpåverkan. Viktiga processer i ett miljöperspektiv är lokalisering och typ av
insamlingsanläggningar, insamlingssystem, transporter, behandling samt
informationsinsatser.
8.1 Människors hälsa, luft och bebyggelse
Människors hälsa kan i detta sammanhang påverkas av sådant som buller,
luftföroreningar och bakterier.
8.1.1 Planförslaget

Förslag som gäller avfallsminimering och hållbar konsumtion ger generellt ett
mindre transportbehov av såväl råvaror, produkter som avfall. Färre transporter
ger i sin tur mindre buller och mindre utsläpp av luftföroreningar, vilket är
hälsofrämjande.
Däremot kan ökad återvinning orsaka fler transporter. Återvinningen kräver ökad
sortering, som ofta kräver separata transporter, eftersom olika material ska till
separata återvinningsanläggningar. Detta kan då ge mer buller och utsläpp av
luftföroreningar. En viktig faktor som styr omfattningen av en eventuell
transportökning eller transportminskning är placeringen av
återvinningsanläggningar och de rutter transporterna tar. Planen har som mål att
miljöpåverkan vid insamling av hushållsavfall ska minimeras.
Det går däremot inte, med avfallsplanens noggrannhetsgrad, att avgöra om
transporterna ökar eller minskar eller hur den lokala påverkan blir. Det går alltså
inte att avgöra om transporterna bidrar till att riktvärden för buller eller
miljökvalitetsnormer för luft kommer att överskridas lokalt. Miljökvalitetsnormer
för luftkvalitet är tvingande och får inte överskridas.
Övergång till förnybara drivmedel kommer sannolikt att minska transporternas
lokala miljöpåverkan eftersom dessa generellt ger mindre utsläpp än dieselfordon.
Sannolikt är avfallstransporternas påverkan dessutom liten i relation till de
transporter som ändå görs i kommunen, men dessa frågor bör följas upp för de
enskilda anläggningarna och i planeringen av rutterna för hämtning. Detta anges
också i förslaget till åtgärder för att nå målen.
Förslag som gäller förenklingar och ökad servicegrad i insamlingen av farligt
avfall kan i förlängningen leda till att människors exponering för ämnena i detta
avfall minskar eftersom insamlingsgraden erfarenhetsmässigt blir högre med
enklare insamlingssystem och hanteringen mer specialiserad. Mindre andel farligt
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avfall i den avfallsfraktion som förbränns innebär också mindre utsläpp till luft
och mindre föroreningar i den aska som bildas.
Minskad nedskräpning bidrar till en mer tilltalande bebyggelsemiljö vilket kan ge
ett större välbefinnande.
Mottagning av toalettavfall från småbåtar minskar risken att detta hamnar i
vattnet, vilket bedöms vara positivt ur hälsosynpunkt.
8.1.2 Nollalternativet

Nollalternativet liknar till stora delar planförslaget och får därmed liknande
miljökonsekvenser. Nedskräpning och separat textilinsamling ingår dock inte i
nollalternativet.
8.2 Mark
Påverkan på mark kan i detta sammanhang vara sådant som försämring av
markens kvalitet av sådant som tillförsel av giftiga ämnen eller nedskräpning,
eller minskning av arealen tillgänglig mark på grund av ianspråktagande för vissa
ändamål.
8.2.1 Planförslaget

Ökad insamling av farligt avfall och elavfall minskar risken för att dessa hamnar i
soppåsen eller avloppet. Detta minskar sannolikt risken att ämnena i dessa
avfallsslag sprids till mark till exempel i samband med spridning av rötrester,
nedskräpning och liknande.
Nedskräpning i form av till exempel plast verkar på samma sätt negativt på
marken och mål om minskning av nedskräpning bedöms medverka till att minska
detta.
Mål som gäller miljöpåverkan från deponier och minskad mängd avfall till deponi
verkar även de för bättre mark-kvalitet.
Sammantaget bedöms åtgärderna vara positiva för miljöaspekten mark.
8.2.2 Nollalternativet

Nollalternativet liknar till stora delar planförslaget och bedöms därför medföra
liknande konsekvenser. Nollalternativet innehåller däremot inga mål om
nedskräpning.
8.3 Vatten
Påverkan på vatten kan i detta sammanhang vara utsläpp av giftiga ämnen, skräp
eller utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve.
8.3.1 Planförslaget

Ökad insamling av farligt avfall och elavfall minskar risken för att dessa hamnar i
soppåsen eller avloppet. Detta minskar sannolikt risken att ämnena i dessa
avfallsslag sprids till vatten.
Planförslaget innehåller delar som gäller bättre logistik och minskat matsvinn
vilket kan leda till mindre transporter och i förlängningen minska utsläppen av
kväveoxider till luften och därmed minska nedfallet av kväve till vatten.
Insamling av toalettavfall från småbåtar bidrar också till att minska utsläpp av
såväl fosfor som kväve samt virus och bakterier till vatten. Detta gäller även
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minskat matsvinn som antas leda till mindre inköp av mat och i förlängningen en
mindre intensiv odling.
Delar i planen som gäller marint skräp förtjänar ett mer utvecklat resonemang
eftersom det bygger på nya krav angivna i Havs- och vattenmyndighetens strategi
för Nordsjön och Östersjön (Havs- och vattenmyndigheten, 2015) som anger att
kommuner vid revidering av de kommunala avfallsplanerna ska identifiera och
belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint
skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete.
Marint skräp är enligt FN:s definition ett fast föremål som är tillverkat eller
bearbetat och som direkt eller indirekt, medvetet eller omedvetet slängts eller
övergivits på ett sådant sätt att det hamnat i en marin miljö.
Upplands-Bro har strand till Mälaren. Mälaren räknas inte som marin miljö, men
det som hamnar i Mälaren riskerar i förlängningen även att hamna i Saltsjön. Den
del av Mälaren som har strand mot Upplands-Bro tillhör Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Delar i planen som gäller marint skräp kopplar starkt till
delar som gäller nedskräpning i allmänhet. Skräp som slängs i samhället når ofta
vatten-recipienten via dagvattennätet.
8.3.2 Nollalternativet

Nollalternativet är mycket likt planförslaget och medför liknande konsekvenser
för miljön om än i mindre skala vad gäller utsortering av till exempel farligt
avfall. Nollalternativet innehåller däremot inga förslag som gäller marint skräp
eller allmän nedskräpning.
8.4 Klimatfaktorer
Klimatfaktorer är i detta sammanhang framför allt utsläpp eller bindning av
klimatpåverkande gaser såsom koldioxid och metan.
8.4.1 Planförslaget

Planen innehåller delar som gäller avfallsminimering, återanvändning och
materialåtervinning. Generellt är det så att avfallsminimering och återanvändning
ger mindre klimatpåverkan än produktion av produkter av jungfruligt material
(IVL, 2010). Detta beror på att avfallsminimering generellt antas minska åtgången
av råvaror och energi samt ger upphov till färre transporter av råvaror, produkter
och avfall. Biogastillverkning från matavfall bidrar till mindre utsläpp av
klimatpåverkande gaser eftersom biogasen kan ersätta fossila drivmedel.
Återanvändning och återvinning kan däremot kräva ökat transportbehov lokalt.
Återvinning kan också kräva separata transporter av sorterade avfallsslag, vilket i
sig kan kräva större transportarbete. Eftersom det i planen finns förslag som
anvisar att fordonen ska drivas med förnybara drivmedel och att man ska verka för
genomtänkt logistik, görs här ett antagande att klimatpåverkan från transporterna
kommer att minimeras per transporterat ton. Dessa frågor bör följas upp för de
enskilda anläggningarna och i planeringen av rutterna för hämtning.
8.4.2 Nollalternativet

Nollalternativet liknar till stor del planförslaget med den skillnaden att
omfattningen av avfallsminimering och återvinning är mindre. Påverkan från
ökade eller minskade transporter blir därför likartad, men i mindre omfattning.
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8.5 Materiella tillgångar
Materiella tillgångar är i detta sammanhang framför allt naturresurser och råvaror.
Bebyggelse och mark är också de materiella tillgångar, men berörs i andra avsnitt.
8.5.1 Planförslaget

Avfallsminimering och återanvändning samt återvinning minskar behovet av att
tillverka material från jungfruliga råvaror samt transporter av dessa.
8.5.2 Nollalternativet

Nollalternativet liknar till stor del planförslaget med den skillnaden att
omfattningen av avfallsminimering och återvinning är mindre. Påverkan på
materiella tillgångar blir därför likartad, men i mindre omfattning.

9. Miljökvalitetsmål
9.1 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen beslutade år 2010 om målstrukturen för det svenska miljöarbetet, med
ett generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. År 2010 tillsatte regeringen
en beredning för att lämna förslag på hur målen kan nås.
Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och innebär att vi
till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU
och i internationella sammanhang.
Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att
samhället ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som samhällets
miljöarbete ska leda till. Till miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar som
tydligare definierar vilket miljötillstånd som samhället ska uppnå. Det finns 16
miljömål. De som är markerade med fet stil bedöms vara relevanta för
planförslaget:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv.
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Begränsad klimatpåverkan

Mål som gäller avfallsförebyggande och bättre logistik transporter bedöms i sin
helhet bidra till att uppfylla miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
Frisk luft

Förslag som gäller effektivare transporter och minskad miljöpåverkan vid
insamling av hushållsavfall medverkar till att uppfylla miljömålet Frisk luft. Det
finns dock en oklarhet om ökad sortering och återvinning kan kräva större
transportarbete och därmed ge sämre luft lokalt. Sannolikt är dock
avfallstransporternas bidrag till luftföroreningarna små jämfört med övriga
transporter.
Giftfri miljö

Mål som gäller mindre nedskräpning och minskad andel farligt avfall i
hushållsavfallet medverkar till att uppfylla miljömålet Giftfri miljö.
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård

Mål som gäller mindre nedskräpning och minskning av marint skräp, liten
påverkan från deponier, mer effektiva transporter och övergång till förnybara
drivmedel medverkar till att uppfylla miljömålen Levande sjöar och vattendrag
samt Hav i balans och levande kust och skärgård.
God bebyggd miljö

Mål och delmål som medför ökad sortering, ökad insamling av farligt avfall,
optimerade transportvägar samt minskad nedskräpning medverkar till att uppfylla
miljömålet God bebyggd miljö.
9.2 Regionala miljömål
Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex av de 16 nationella
miljömålen som ska nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i länet. Dessa
är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv,
Ingen övergödning samt God bebyggd miljö. Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv
bedöms inte vara relevant för planförslaget.
Stockholms län har formulerat mål i anslutning till miljömålet Begränsad
klimatpåverkan (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013).

Mål 1: Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar
med 19 procent till år 2020 jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av
handel med utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med 30 procent till år
2020.
Måluppfyllnad planförslag: Avfallsplanen innehåller mål om att större andel av det
uppkomna matavfallet ska samlas in för biogasproduktion. Ökad produktion av
biogas bidrar till att uppfylla målet.
Mål 2: Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 jämfört
med år 2008, mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser).
Måluppfyllnad planförslag: Mål i avfallsplanen som rör effektivare transporter
bidrar till detta.
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Mål 3: De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till
minskar med 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2 ekvivalenter) jämfört
med år 2005 och med 40 procent till år 2030.
Måluppfyllnad planförslaget: Se mål 1.
Mål 4: År 2020 är 16 procent av energianvändningen inom transportsektorn
förnybar.
Måluppfyllnad planförslaget: Planen innehåller mål om minimerad miljöpåverkan
vid insamling av hushållsavfall, vilket bland annat ska ske genom kravställande på
förnybara drivmedel vid upphandling av avfallsinsamling.
Mål 5: Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 90 procent med förnybara
bränslen, spetslastproduktion oräknad. År 2030 sker den till 100 procent med
förnybara bränslen.
Måluppfyllnad planförslaget: Se mål 1.
I anslutning till miljömålet Frisk luft har Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram
ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2012). Åtgärdsprogrammet utgår från miljökvalitetsnormer för
luft enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477), varav kvävedioxid och partiklar
är de som vanligtvis överskrids först och därför anses är dimensionerande.
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet gäller framför allt gatustädning, reglering av
trafiken, införande av miljözon mm. Planförslaget påverkar luftkvaliteten främst
med de transportfordon som används. De åtgärdsförslag i planförslaget som gäller
effektivare transporter verkar i samma anda som länsstyrelsens åtgärdsprogram.
Hänsyn bör dock tas till eventuell lokal påverkan i samband med att
hämtningsrutter planeras.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en strategi för miljömålet Giftfri
miljö i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015). Länsstyrelsen har
inte formulerat regionala mål, men anger ett antal åtgärdsområden för arbetet med
giftfri miljö. Det som berör planförslaget är framför allt åtgärdsområdet
Förbättrad avfallshantering. I detta åtgärdsområde framhålls vikten av att följa
EU:s avfallshierarki, att sortera ut farligt avfall, att förbättra hanteringen av
förorenade massor samt förebygga och förbättra insamlingen av bygg- och
rivningsavfall. Planförslaget bidrar till att uppfylla dessa mål.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en strategi för miljömålet Ingen
övergödning i Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015). Länsstyrelsen
har inte formulerat regionala mål, men anger ett antal åtgärdsområden för arbetet
mot övergödning. Planförslaget berörs av alla tre av de framtagna
åtgärdsområdena A) Samhällsplanering, regionala strukturer och
markanvändning samt B) Hållbar konsumtion av varor och tjänster samt C)
Transporter och resande. Här anges åtgärder såsom att samla in slam från
enskilda avlopp och röta detta för att kunna ta fram biogas samt återföra slam till
åkrar, minskat matsvinn och krav på hållbara transporter i offentlig upphandling.
Planförslaget bidrar till detta arbete.
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Länsstyrelsen i Stockholms län har inte tagit fram någon regional strategi eller
regionala mål för miljömålet God bebyggd miljö. Länsstyrelsen avvaktar
pågående arbete på Boverket och med den nya regionplanen RUFS som är under
utarbetande.
9.3 Lokala miljömål
Upplands-Bro kommun har antagit en miljöplan för perioden 2010–2030. Arbete
med revidering av miljöplanen sker parallellt med framtagandet av ny avfallsplan.
Miljöplanens lokala miljömål har utgått från fyra kretsloppsvillkor: Vårda
jordskorpan, Undvik onaturliga ämnen, Bevara växter och djur och Sluta slösa.
De lokala miljömålen är indelade i tre miljömålsområden:
•
•
•

Effektivare användning av energi och transporter
Giftfria och resurssnåla kretslopp
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

För varje miljömålsområde innehåller miljöplanen långsiktiga mål och mätbara
delmål. Tre av de mätbara målen har relevans för avfallsplanen:
– Utsläppen av fossil koldioxid ska minska med 50 % till år 2020 med 2008
som basår.
Målet inkluderar minskning av fossil energi i transportsektorn, vilket planförslaget
innehåller mål och åtgärder för att bidra till. Planförslaget bedöms ligga väl i linje
med målet.
– Källsortering i samtliga fastigheter där kommunen bedriver egen
verksamhet senast år 2015.
Planförslaget innehåller mål om ökad andel utsortering av matavfall och
innehåller motsvarande åtgärdsförslag och bedöms därför ligga väl i linje med
målet.
– 50 % av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matavfall
för biogasproduktion.
Det är dock viktigt att kommunen inte gör sig beroende av matavfall för
biogasproduktion, utan nyttjar energigrödor odlade utan att de inkräktar på
livsmedelsproduktionen. Målet ska vara uppnått år 2015.
Planförslaget innehåller mål och åtgärder kopplade till att utöka insamlingen av
den andel av matavfallet som uppkommer och därmed öka biogasproduktionen.
Planförslaget bedöms därför ligga väl i linje med målet.

10. Samlad bedömning
De flesta av målen och delmålen och de åtgärder som föreslås bedöms verka för
en bättre miljö.
Möjligtvis kan ökad återvinning orsaka ökade transporter och därmed buller och
försämrad luft lokalt. Sannolikt är dock avfallstransporternas andel av buller och
luftpåverkan liten i relation till övriga transporter.
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Ökad insamling av farligt avfall och elavfall ger mindre utsläpp till luft vid
förbränning och mindre föroreningar i aska.

11. Förebyggande åtgärder
Planen innehåller förslag på att fordon ska använda förnybara drivmedel samt att
miljöpåverkan från insamling ska minimeras. Även förslag som anger att
avfallshantering ska vara en naturlig del av den fysiska planeringen kan verka
förebyggande mot lokal miljöstörning.

12. Uppföljning av betydande miljöpåverkan
Mål och delmål kommer att följas upp löpande av Upplands-Bro kommun.
Buller, luftutsläpp och liknande lokal påverkan blir en del av den samlade
miljöbelastningen lokalt och följs upp i ordinarie övervakning av luftkvalitet och
buller som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund respektive av
Upplands-Bro kommun.
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ABVA

Avser Allmänna bestämmelser om användande allmänna
vatten- och avloppsanläggning i Upplands-Bro kommun.

Angöringsplats

Är den plats där hämtningsfordonet stannar när avfall ska
hämtas.

Avfall

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med
(MB 15 kap. 1 §).

Avfall Sverige

Svensk intresse- och branschorganisation inom
avfallshantering och återvinning.

Avfallsföreskrifter

Kommunala bestämmelser för avfallshantering.
Föreskrifterna reglerar bl.a. vilka skyldigheter kommunen
och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska
hämtas.

Avfallshantering

Avser sortering, insamling, transport, återvinning och
bortskaffande eller annan behandling av avfall.

Avfallshierarki/
avfallstrappan

Prioriteringsordning för hur avfallet ska omhändertas.
Ursprungligen från EU, men även implementerat i Sverige.
Avfallshierarkin kallas ofta för avfallstrappan.

Avfallsminimering

Att minska mängden avfall som genereras. Högst prioriterat i
avfallshierarkin.

Avfallsplan

Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens
renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen.

Batterier

Är en källa till elektrisk energi. Alla batterier omfattas av
producentansvar och ska samlas in. Batterier delas in i
typerna industribatteri, bilbatteri och bärbara batterier.

Behållare

Säck, kärl, container, krantömmande behållare, latrinkärl eller
någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.

Biogas

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material,
huvudsakligen bestående av metan och koldioxid. Biogas kan
användas för att ersätta fossila drivmedel i t.ex. bilar, bussar
och sopbilar.

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen har startat.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommer vid bygg- och
anläggningsverksamhet, vid rivnings- och renoveringsarbeten
samt jord- och schaktmassor. Som bygg- och rivningsavfall
räknas även avfall från privatpersoners större renoveringar.
Bygg- och rivningsavfall utgör inte hushållsavfall.
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Deponi

Ett kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas (se
deponeringsförordningen 5 §) – även kallad soptipp.

Deponering

En behandlingsmetod som behövs för avfall som inte kan
eller ska återvinnas eller behandlas på annat sätt. Deponering
innebär att avfallet förvaras på ett långsiktigt säkert sätt och
behandlingsmetoden styrs av ett mycket strängt regelverk.

Elavfall

Avfall från elektriska och elektroniska produkter. Exempel på
elavfall är uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater,
hushållsmaskiner, telefoner, klockor och leksaker. Ljuskällor
(lysrör, lågenergilampor och glödlampor) är också elavfall.
Elavfall från hushåll omfattas av producentansvar.

En- och tvåbostadshus
med gemensam
avfallslösning

Hushåll med gemensam sophämtning och/eller gemensam
fakturering i samfälligheter, bostadsrättsföreningar och
motsvarande. Begreppet omfattar inte enskilda
fastighetsinnehavare som använder gemensamma behållare.

Energiutvinning

Utvinningsförfarande som innebär att avfallet energiutnyttjas
genom förbränning av t ex. träflis till fjärrvärme och el.

Entreprenör

Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av
kommunen för att utföra hämtning och omhändertagande av
avfall.

EU-direktiv

Ett EU-direktiv binder en medlemsstat till att införa
direktivets mål inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer om
hur resultatet ska uppnås. Ett EU-direktiv är alltså inte direkt
gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av den svenska
riksdagen. EU-direktivet innebär endast ett åtagande för den
svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till
att direktivets mål uppnås.

Farligt avfall

Ett ämne eller föremål som är avfall och har egenskaper som
gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande
organismer eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- och
lackavfall, lim, kemikalier, lösningsmedel,
bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och avfall
med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och cyanidrester.
Utförligare precisering av farligt avfall finns i bilaga 4 i
avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Fastighetsinnehavare

Fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall
överlåtas på nyttjanderättshavaren.

Fastighetsnära insamling
av förpackningar, FNI

Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning
till den fastighet där avfallet uppkommer. Förekommer både
vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till FNI är att
avfall lämnas till återvinningsstationer.

Fettavskiljare

Anordning som används för att samla upp slam i form av
fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras
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yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och
kunna orsaka stopp.
Fordonsgas

Ett samlingsnamn för de bränslen som kan användas för
gasfordon och gasbilar som drivs med gas under högt tryck.
Biogas från rötning av matavfall behandlas och renas för att
uppnå kvalitet som fordonsgas.

Fosforfälla

Typ av filter som används i enskilda avlopp för att ta bort
fosfor från avloppsvattnet.

Förpackning

Konstruktion av plast, papper, kartong, wellpapp, glas etc.
som används för att förvara, skydda eller leverera en vara.

Förpacknings- och
tidningsinsamlingen AB
(FTI)

Ett samarbetsorgan bildat av materialbolag för förpackningar
och tidningar. FTI har i uppgift att samordna lokala
etableringar för insamling av förpackningar och tidningar.
FTI ansvarar för insamlingen, drift och underhåll av
kommunens återvinningsstationer.

Grovavfall

Den del av hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att
samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall är trasiga
möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall från
mindre underhållsarbeten och reparationer i bostad. Till
grovavfall hör inte bygg- och rivningsavfall.

Gångväg

Gångyta som används av hämtningspersonalen för att
transportera avfall från hämtningsplatsen till
hämtningsfordonet. Gångvägen mäts som enkel väg mellan
hämtningsfordonets angöringsplats och hämtningsplatsen.

Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet. Till hushållsavfall samt därmed
jämförligt avfall räknas avfall som uppkommer som en direkt
följd av att människor uppehåller sig i en bostad, lokal eller
anläggning oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas
köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll,
industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger och
storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och busstationer,
sjukhus och andra vårdinrättningar, samlingslokaler,
fritidsanläggningar och byggarbetsplatser.

Hämtningsplats

Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där en eller
flera behållare är placerade för hämtning av hushållsavfall
och kan anvisas av kommunen.

Insamling

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare
transport (se Avfallsförordningen 4§).

Insamlingssystem

Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall
samlas in på.

Kompostering

Biologisk behandlingsmetod där organiskt avfall bryts ner i
närvaro av syre (aerobt).
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Krantömmande
behållare

Större behållare som töms med kranbil. Behållaren kan vara
markbehållare eller underjordsbehållare.

Kretsloppscentral (KLC)

En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall,
trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat
återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall
mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika
behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en KLC.
KLC kan även kallas återvinningscentral.

Källsortering

Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet
uppkommer, t.ex. i hushållet eller på arbetsplatsen. Det
sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon
annan avlämningsplats.

Kärl- och säckavfall

Den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller säck,
det vill säga exklusive exempelvis avfall till
materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall.

Matavfall

Allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök,
butiker och liknande.

Matavfallskvarn

Matavfallskvarn används för sönderdelning av matavfall så
att det kan samlas upp i särskild sluten tank eller följa med
avloppsvattnet ut i ledningsnätet eller till enskilt avlopp.

Materialåtervinning

När man återvinner ett material så att det kan användas i nya
produkter (till skillnad från energiåtervinning). Hit räknas
även biologisk behandling.

Miljöbalken (MB)

En svensk balk som trädde i kraft 1 januari 1999.
Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar
utveckling för både nuvarande och kommande generationer.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

MKB används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan
som en planerad verksamhet kan medföra.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av
begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja
fastighet.

Producent

Med producent avses enligt miljöbalken 15 kap. 9 §:
1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller
säljer en vara eller en förpackning, eller
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall
som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl

Producentansvar

Skyldighet för producent att se till att avfall samlas in,
transporteras bort, återanvänds, återvinns eller bortskaffas
(miljöbalken 15 kap. 12 §). Producentansvar finns för
förpackningar, returpapper, elavfall, bilar, däck, batterier,
läkemedel och glödlampor. Avfall som omfattas av
producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som
producenterna tillhandhåller.
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Renhållningsordning

Den kommunala renhållningsordningen består av avfallsplan
och avfallsföreskrifter som fastställs av kommunfullmäktige.

Restavfall

Hushållsavfall i vanliga soppåsen som kvarstår när matavfall,
grovavfall, farligt avfall, elavfall och avfall som omfattas av
producentansvar har sorterats ut, oberoende av vilken typ av
behållare som avfallet samlas upp i. Dock avses inte slam
från enskilda avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare
eller latrin.

Restavfall osorterat

Med osorterat restavfall avses här restavfall med ej utsorterat
matavfall.

Returpapper

Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som
kan materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar och ska
lämnas i producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår
inte i kommunens ansvarsområde.

Rötning

Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av
biologiskt lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre.
Näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas är
produkter som kan användas efter processen.

Slamavskiljare

En anordning som används för att fånga upp slam i enskilda
avloppsanläggningar.

Sluten tank

Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten
då det inte finns tillgång till kommunalt avlopp eller andra
godkända enskilda avloppslösningar.

Transportväg

En väg som används av hämtningsfordonet för att ta sig till
angöringsplatsen.

Trädgårdsavfall

Sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av
trädgård vid bostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte
avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid
fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor
ingår inte heller.

Verksamhetsutövare

Den som driver yrkesmässig verksamhet.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i
verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal.

Återanvändning

Användning av kasserad produkt utan föregående förädling.

Återvinning

Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning,
energiutvinning, kompostering och annan biologisk
omvandling.

Återvinningscentral
(ÅVC)

ÅVC kallas en Kretsloppscentral i Upplands-Bro kommun
(se KLC uppe).

Återvinningsstation
(ÅVS)

Med återvinningsstation avses en insamlingsplats där
hushållen kan lämna sina förpackningar och returpapper
sorterade i olika behållare
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Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Revidering av avfallsföreskrifter för UpplandsBro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Fastställa avfallsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun. Avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1
januari 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under
2017 enligt krav i miljöbalken.
Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som
gick vidare till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §68)
avfallsföreskrifterna tillsammans med avfallsplanen till Tekniska nämnden för
ytterligare belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa
konsekvenser.
Tekniska nämnden har nu fastställt reviderade avfallsföreskrifter samt
avfallsplan (2018-11-12 protokoll §5).

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018–11–21



Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun



Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av
kommunfullmäktige 2013-12-18.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Avfallsföreskrifter utarbetades med hänsyn till ett nytt underlag från SKL för
kommunens avfallsföreskrifter (cirkulär 16:71) som var uppdaterat efter
ändringar i miljöbalken och förordningar gällande avfallshantering.
Framtagande av dokumentet skedde i samarbete med olika kommunens
verksamheter som hade möjlighet att bidra med sakkunskaper och erfarenheter.

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

Datum

Vår beteckning

2018-11-21

KS 18/0461

Avfallsföreskrifterna ställdes ute för samråd och granskning för allmänheten
under 2017 och bearbetades efter inkomna synpunkter. Tekniska nämnden var
involverad i arbetet och informerades löpande under arbetets gång.
Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §2) avfallsföreskrifterna
som gick vidare till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §68) dokumentet till
Tekniska nämnden för ytterligare belysning av två förslag i avfallsföreskrifter
och dess konsekvenser.
Ytterligare belysning gällande ”Minskad maxgräns för dragväg”
Idag finns det 27 hämtställen med tjänsten ”extra dragväg” i kommunen, av
dessa har 16 en dragväg som är kortare än den föreslagna nya maxgränsen på
10 meter. Därmed återstår 11 hämtställen. Dessa kan av byggnadstekniska skäl
inte hämtas på annat sätt och påverkas inte av denna ändring i
avfallsföreskrifterna. Därmed innebär förändringen inte någon skillnad för de
befintliga hämtplatserna i kommunen.
Anledningen till att maxgränsen minskas från max 30 till max 10 meter är
framförallt för att undvika komplicerade hämtställen där fulla kärl behöver
rullas långa sträckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att arbeta
bort riskmoment i verksamheten. Beslutet grundar sig på arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 1998:1, ”Belastningsergonomi”, AFS 2000:1, ”Manuell
hantering”, AFS 2001:1, ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, AFS 2000:42,
”Arbetsplatsens utformning”. Genom att korta avståndet undviks tillskapade av
fler komplicerade hämtställen i de nyetableringar som görs i kommunen.
Ytterligare belysning gällande ”Sommarhämtning”
Den utökade hämtningen av matavfall varje vecka under sommarmånaderna
har visat sig vara en service som medborgarna inte efterfrågar i någon större
utsträckning och det är endast ett fåtal som nyttjar tjänsten. Det innebär att
sopbilen behöver åka långa sträckor och ”leta” efter utställda kärl som behöver
tömmas. Entreprenörens körinsats blir samma som om alla kärl skulle tömmas.
Borttagande av sommarhämtning berör endast villahushåll, inte flerbostadshus
eller föreningar med gemensamma hämtplatser.
Tjänsten att få hämtat varje vecka under sommaren kommer att finnas kvar
som en tilläggstjänst i avfallstaxan för de som vill och som är i behov av tätare
hämtningar under sommaren, men det blir ett aktivt val som varje hushåll får
förhålla sig till. Majoriteten av kommunerna i Stockholms län har avskaffat
obligatoriska sommarhämtningar varje vecka. Det är dock viktigt att
informationen når samtliga medborgare på ett bra och pedagogiskt sätt och av
den anledningen kommer avfallsenheten att genomföra en välplanerad
informationskampanj som riktar sig till alla villahushåll för att både förklara
varför sommarhämtningarna upphör och förklara hur de ska göra för att kunna
beställa tjänsten även fortsättningsvis.
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Tekniska nämnden fastställde avfallsföreskrifter med ändring angående
gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande: gångväg för
hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter genom debitering
av särskilt tillägg för gångväg överstigande 3 meter, för att förenkla och öka
tryggheten för småhusägare.
Avfallsplanen var remitterad utan invändningar och synpunkter och endast på
grund av att båda dokumenten ska antas tillsammans. Beslutet går vidare till
Kommunstyrelsen. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun beslutas av
Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats indirekt
genom att avfallsplan ska styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som
gynnar deras framtid.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Mikael Thelin
Avfallschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 12
november 2018.
2. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
3. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av
kommunfullmäktige 2013-12-18
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 54

2018-11-12

Revidering av avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr TN 17/0147

Beslut
Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter med ändring
angående gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande: gångväg
för hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter genom
debitering av särskilt tillägg för gångväg överstigande 3 meter, för att förenkla
och öka tryggheten för småhusägare. Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen
som föreslås fastställa densamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd och granskning under
2017 enligt krav i miljöbalken.
Tekniska nämnden fastställde (2018-02-26, protokoll §1) avfallsplanen som
gick vidare till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen återremitterade (2018-04-25, protokoll §68)
avfallsföreskrifterna tillsammans med avfallsplanen till Tekniska nämnden för
ytterligare belysning av en del av förslagen i avfallsföreskrifter och dessa
konsekvenser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2018–11–01
2. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
3. Nuvarande föreskrifter om avfallshantering beslutade av
kommunfullmäktige 2013-12-18.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden fastställer avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa densamma. Avfallsföreskrifterna beslutas
av Kommunfullmäktige och träder i kraft 1 januari 2019.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M) och Sören Fridman (L) föreslår att
kontorets förslag till beslut antas med tillägg:
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2018-11-12

Tekniska nämnden fastställer förslaget till avfallsföreskrifter med ändring
angående gångvägar för hämtning av hushållsavfall enligt följande: gångväg
för hämtning av hushållsavfall ska kvarstå på maximalt 30 meter genom
debitering av särskilt tillägg för gångväg överstigande 3 meter, för att förenkla
och öka tryggheten för småhusägare. Beslutet går vidare till Kommunstyrelsen
som föreslås fastställa densamma. Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun beslutas av Kommunfullmäktige och träder då i kraft 1 januari 2019.

Yrkande
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med Marcus Sköld
(M), Lisbeth Waern (M) och Sören Fridmans (L) tillägg.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Hon finner att nämnden
beslutar enligt kontorets förslag till beslut med Marcus Sköld (M), Lisbeth
Waern (M) och Sören Fridmans (L) tillägg.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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1

Föreskrifter om
avfallshantering för
Upplands-Bro kommun
från och med
2014-03-01
Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18
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Inledande bestämmelser
1 § För kommunens avfallshantering gäller
•

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)

•

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken och andra författningar som berör avfallshantering

•

särskilda förordningar med bestämmelser för avfall som omfattas av
producentansvar

•

dessa föreskrifter om avfallshantering i Upplands-Bro kommun,
beslutade av fullmäktige

•

avfallstaxa för Upplands-Bro kommun, beslutad av fullmäktige

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande
begrepp med de betydelser som här anges:
•

•

•

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses
som fastighetsägare. Tomträttshavare och samfällighetsförening kan i
förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet eller del
därav.
Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare,
sopsugsbehållare samt specialbehållare för olika typer av fast och
flytande avfall.

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1.

Hushållsavfall
Ansvar för avfallshanteringen
Kommunens ansvar

3 § Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller
andra författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering.
Tillväxtkontoret har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen.
Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de entreprenörer som
kommunen tecknat avtal med.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter,
utförs av Bygg- och miljönämnden.
För prövning och tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift från den
sökande.

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken,
föreskrifter om vilken avgift som ska betalas för den avfallshantering som
utförs genom kommunens försorg.
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Fastighetsinnehavares ansvar

6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom
fastigheten, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt gällande avfallstaxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den
eller de som bor eller är verksam i fastigheten om dessa föreskrifter.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna efterlevs.

9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av
ägarförhållanden eller annan förändring som berör avfallshanteringen i
fastigheten till kommunen eller till kommunens entreprenör.

10 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter kommunens anvisningar
om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att
kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.
Producenternas ansvar

11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i
enlighet med respektive förordning om producentansvar och ska på anmodan
av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning,
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
Hämtningsområde

12 § Kommunen utgör två hämtningsområden. Hämtningsområde 1 utgörs av
fastlandet samt Dävensö. Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar.
Hämtningstider och hämtningsintervall

13 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar.
Avfallet ska vara tillgängligt för hämtning mellan kl. 06.30 och 17.00 på
hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger kan avfallet hämtas fram till kl.
22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra tider.

14 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med intervall enligt bilaga 2.
Sortering av avfall

15 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 3.
16 § Fastighetsinnehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 3 skapa
möjlighet för de boende samt andra brukare av fastigheten att på något av de
beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i samma bilaga. Avfallet
ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppkommer.

17 § Insamling av matavfall kommer att införas områdesvis i kommunen efter
beslut av Kommunstyrelsen. Det innebär att fastighetsinnehavare genom
frivillig deltagande, får möjlighet att sortera matavfall och restavfall i två
separata behållare. Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till
kommunen enligt 69 §. Hämtningsområde 2 är undantagen från möjlighet att
utsortera matavfall.
18 § För fastighetsinnehavare som väljer att sortera ut matavfall enligt 17 §
gäller följande: vid felsortering av matavfall hanteras matavfallet som
restavfall. Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för att vidta åtgärder
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så att sorteringen förbättras. Om matavfall inte sorteras ut eller då utsorterat
matavfall vid minst tre tillfällen i följd inte kan behandlas biologiskt på grund
av felsortering, tas det bruna kärlet bort. Abonnemanget byts ut till osorterat
brännbart avfall enligt gällande taxa.

19 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av
hushållsavfallet för att kontrollera att anvisningar om sortering och övriga
bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet upprätthålls.
Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på slumpmässigt
utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort.
Skyldighet att lämna hushållsavfall

20 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen
tillhandahåller, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter.
Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning

21 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används
i kommunen samt vem som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 4. På
behållare som är märkta för identifiering eller med abonnemangsmärkning får
märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.
22 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som
används för avfall som uppstår på fastigheten. Kommunen äger och
tillhandahåller kärl och plastbox, men fastighetsinnehavare ansvarar för
rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare ansvarar
den som äger behållaren.

23 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning,
anordnande, installation och underhåll av övriga inom fastigheten installerade
anordningar för avfallshanteringen, t.ex. sopskåp, säckställ, krantömmande
behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge hantering
med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem.
Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar

24 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer.
För att kunna fullgöra sin bortforslingsskyldighet kan Kommunstyrelsen anvisa
hämtningsplats för enskilda eller grupp av fastighetsinnehavare utanför
fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden inte har
uppnåtts inom fastigheten.

25 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för
utformning, anordnande och underhåll av hämtningsplats inom den fastighet
där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för annan hämtningsplats
som Kommunstyrelsen anvisat enligt § 24.

26 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras
så att krav på tillgänglighet uppfylls samt risk för driftsavbrott, olycksfall,
skadedjur och annan olägenhet minimeras.

27 § Kylt utrymme för matavfall från livsmedelshantering i storkök,
restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl kan komma att krävas ur ett
livsmedelstekniskt perspektiv.

28 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats.
Nycklar, portkoder och dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan
anmälning meddelas Kommunstyrelsen eller kommunens entreprenör.
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29 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning
underlättas och så att olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den
kan tömmas och hanteras med den utrustning som används i kommunens
insamlingssystem.

30 § För boende på Dävensö sker hämtning av hushållsavfall på av
Kommunstyrelsen anvisad plats på fastlandet.
31 § I hämtningsområde 2 sker hämtning av hushållsavfall på av
Kommunstyrelsen anvisade platser. Tomtägarföreningar och båtklubbar svarar
för anordnandet av angöringsplatser lämpliga för transportbåt.

32 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan
risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och
bojar på hämtningsdagen.

33 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som
möjligt, eller på annan plats som Kommunstyrelsen godkänner. Säck ska vara
placerad så att den kan hämtas med kärra.
Kärl ska vara uppställt med hjulen mot gatan så nära hämtningsfordonets
angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån. För avstånd över 3,0
meter debiteras särskilt gångvägstillägg enligt taxa. Gångväg får inte överstiga
30 meter. Om det finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen, efter anmälan,
medge att gångväg får vara längre än 30 meter.
Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i
undantagsfall samt i samband med vändning.

34 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt ca 5 meter från
kranbilens angöringsplats om inte annat medges. För tömning med kranbil
behövs en fri höjd med upp till 10 meter.

35 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att transportväg som denne råder över
är framkomlig året runt. Om transportväg inte är framkomlig uteblir
hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning beställas på
fastighetsinnehavarens bekostnad.
36 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall
ska vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för
hämtningsfordon som normalt används i kommunen. Om farbar transportväg
inte kan ordnas kan kommunen anvisa annan hämtningsplats, enligt 24-25 §§.
37 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska
vara så kort som möjligt, jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Gång- och
transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt

38 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som
behållaren och utrymmet är avsett för.
39 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Avfall ska vara
väl emballerat så att det inte kan spridas och olägenhet inte uppkommer.

40 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat
sätt inte uppfyller de krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare
tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda hindret, därefter kan
fastighetsinnehavaren mot extra kostnad beställa extra hämtning av avfallet.
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41 § För utsorterat matavfall från hushåll ska påsar och påshållare som
tillhandahålls av Kommunstyrelsen användas.

42 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tillfällen då behållaren inte räcker
till, använda extra säck eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtningbetald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie hämtningstillfälle. Hämtning
av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i samband
med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.

43 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla
behållare eller förekomst av extra säckar, har Kommunstyrelsen rätt att besluta
om ändring av abonnemanget.
Farligt avfall från hushåll

44 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Olika typer av farligt avfall
får inte blandas med varandra. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om
innehåll.

45 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall
enligt bilaga 3.
Elavfall och batterier från hushåll

46 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive
batterier och ljuskällor, ska hållas skilt från annat avfall.

47 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens
insamlingssystem enligt bilaga 3.
Grovavfall från hushåll

48 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 3.
49 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig
uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.
Trädgårdsavfall från hushåll

50 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt
bilaga 3.
51 § Torrt, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för
kompostering får eldas, dock endast under perioden 1 september till 15 maj och
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot
annan författning. Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska
beaktas.
Latrin

52 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp
i täta behållare.

53 § Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren. Om det finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen, efter
anmälan, medge att hämtning av latrinbehållare från toalettutrymme får ske
mot extra avgift.

54 § Inom hämtningsområde 1 hämtas latrin vid fastighetsgräns eller på annan
av Kommunstyrelsen anvisad plats så nära hämtningsfordonets angöringsplats
som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. Latrinkärl får
maximalt väga 15 kg.
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55 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av
latrin får inte tillföras.
Slam och urin från enskilda avlopp

56 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara
lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får
inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av slam och urin ska kunna ske på
ett sätt som uppfyller krav enligt anvisningar i bilaga 3.

57 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för
slamtömningsfordonet får inte överstiga 20 meter för befintliga anläggningar
eller 10 meter vid ny- och omprövning av avloppsanläggning. Om avståndet är
så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet
genom egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns
särskilda skäl får Kommunstyrelsen, efter anmälan, medge att avståndet får
vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter
debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning.
Döda djur

58 § Döda sällskapsdjur lämnas till kremering eller till djurkyrkogård. De kan
också lämnas på avfallsanläggning som har rätt att ta emot döda djur.
Fosforfällor

59 § Filtermaterial från fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på
sådant sätt att hämtning kan utföras enligt bilaga 3. Eventuella instruktioner
som behövs i samband med hämtningen ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt
filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
Fett från fettavskiljare

60 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller
annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett
ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav enligt anvisningar i bilaga 3.
61 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för
tömningsfordonet får inte överstiga 20 meter för befintliga anläggningar eller
10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så långt att hämtningen
försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda
kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får
Kommunstyrelsen, efter anmälan, medge att avståndet får vara längre än vad
som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter debiteras tilläggsavgift
för extra slangdragning.

62 § Efter tömning ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.
Avfall med producentansvar

63 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i
respektive förordning om producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av
producentansvar och lämna avfallet till de insamlingssystem som
producenterna tillhandahåller enligt bilaga 3. Elavfall kan dock hämtas av
kommunen, se 46-47 §§.

64 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som
omfattas av producentansvar, sker hämtning efter överenskommelse mellan
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fastighetsinnehavare och entreprenör som har de tillstånd och avtal som krävs
av producenterna.

Annat avfall än hushållsavfall
65 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår
annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter
i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag från föreskrifterna om avfallshantering
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

66 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens från
föreskrifterna ska vara skriftlig och prövas av Bygg- och miljönämnden enligt
66-75 §§, med undantag av 33, 53, 57, 61, 70 b,c, 72, 73b §§ som medges av
Kommunstyrelsen.
Handläggningsavgift för hantering av ärende enligt kommunens ”Taxor för
tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen respektive strålskyddslagen” kan
tillkomma.
Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses
omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket sätt omhändertagandet
ska ske. Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller
filtermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och
uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet
tidsbegränsade. Undantag ska omprövas om förutsättningarna ändrats.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har skyldighet att meddela
sådan förändring. Undantag som medgetts med stöd av tidigare
renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat.
Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall

67 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.

68 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

69 § Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
kräver anmälan till kommunen enligt 45 § avfallsförordningen eller ansökan
om dispens enligt 15 kap. 18 § 3 st miljöbalken. Följande krav gäller:
Latrin
Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan
om dispens till Bygg- och miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage,
inte uppstår.

10(26)

Slam och filtermaterial
Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna
fastigheten efter ansökan om dispens till Bygg- och miljönämnden, om
omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa
eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.
Matavfall
Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälan till
Bygg- och miljönämnden om det sker i en isolerad, sluten, skadedjurssäker
behållare som kan användas året runt.
Matavfallskvarn

70 § a) Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp
får ske efter anmälan till Bygg- och miljönämnden.

b) Matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras i
kommunens ABVA. Enligt ABVA krävs skriftligt medgivande av kommunens
VA-huvudman för utsläpp av avfall från matavfallskvarn till det kommunala
avloppsnätet.

c) Matavfallskvarn ansluten till sluten tank inom kommunalt VA-område får
installeras efter anmälan till Kommunstyrelsen förutsatt att kraven i 57 §
uppfylls.
Förlängt hämtningsintervall

71 § Fastighet med godkänd avloppsanläggning som uppfyller
Naturvårdsverkets gällande krav om små avloppsanläggningar och har tillstånd
av Bygg- och miljönämnden kan, efter ansökan till Bygg- och miljönämnden,
under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön
uppstår, medges förlängt tömningsintervall för slam eller urin.
Efter ansökan till Bygg- och miljönämnden, under förutsättning att ingen
olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, kan hämtningsintervallen
för tömning av fettavskiljare utglesas.
Gemensam avfallsbehållare

72 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
kan, efter anmälan till Kommunstyrelsen, medges rätt att använda gemensam
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållarna
användas gemensamt.
Uppehåll i hämtning

73 § a) Uppehåll i hämtning vid en- och tvåbostadshus kan, efter ansökan till
Bygg- och miljönämnden, medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela
hämtningsperioden från mitten av april till mitten av oktober.

b) Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter anmälan till
Kommunstyrelsen medges om verksamhet inte kommer att bedrivas under en
sammanhängande tid om minst en månad.
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Anmälan ska lämnas till Kommunstyrelsen senast en månad före den avsedda
uppehållsperioden.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till
kommunen

74 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om
sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och
miljön, kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden, befrias från
skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och
återvinning, om det finns särskilda skäl.
Utveckling inom avfallshanteringen

75 § Kommunstyrelsen får, efter samråd med Bygg- och miljönämnden,
bedriva försöksverksamhet med sortering, insamling, lagring och/eller
transport av avfall utan hinder av avfallsföreskrifterna.

Ikraftträdande
76 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2014-03-01 då föreskrifter om
avfallshantering i Upplands-Bro kommun antagna 2008-05-08 upphör att gälla.
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Bilaga 1. Definitioner och ordförklaringar
(MB = Miljöbalken, kursiv text = lagtext)
Angöringsplats

Angöringsplatsen är den plats där
hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.

Avfall

Med avfall avses varje föremål eller ämne som
innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 §).

ABVA

ABVA avser Allmänna bestämmelser om
användande av Upplands-Bro kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning.

Batterier

Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla
batterier omfattas av producentansvar och ska samlas
in. Batterier delas in i typerna industribatteri,
bilbatteri och bärbara batterier.

Behållare

Med behållare avses säck, kärl av plast, container,
krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer
vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivningsoch renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor.
Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från
privatpersoners större renoveringar. Bygg- och
rivningsavfall utgör inte hushållsavfall.

Elavfall

Med elavfall avses avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Exempel på elavfall är
uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater,
hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc),
telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker.
Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor och glödlampor)
är också elavfall. Elavfall från hushåll omfattas av
producentansvar.

En- och tvåbostadshus med
gemensam fakturering

Med en- och tvåbostadshus med gemensam
fakturering avses hushåll med gemensam
sophämtning och gemensam fakturering i
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och
motsvarande. Begreppet omfattar inte
fastighetsinnehavare som har medgetts rätt att
använda gemensam behållare enligt 71 §.
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Entreprenör

Entreprenören är det företag som efter upphandling
i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra
hämtning och omhändertagande av avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är allting som kan skada människors
hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färgoch lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier,
bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och
avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och
cyanidrester. Utförligare precisering av vad som
räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i
avfallsförordningen (2011:927).

Fastighetsinnehavare

Med fastighetsinnehavare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.

Fastighetsnära insamling av
förpackningar

Med fastighetsnära insamling av förpackningar
avses insamling som sker på eller i direkt anslutning
till den fastighet där avfallet uppkommer.
Alternativet till fastighetsnära insamling är att avfall
lämnas till producenternas återvinningsstationer.

Fettavskiljare

En fettavskiljare är en anordning som används för
att samla upp slam i form av fettavfall i
avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras
yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i
ledningsnätet och kunna orsaka stopp.

Fosforfälla

En fosforfälla är en typ av filter som används i
enskilda avlopp för att ta bort fosfor från
avloppsvattnet.

Grovavfall

Med grovavfall avses, i enlighet med § 5
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant
avfall från hushållen som är så tungt eller
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att
det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare
för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga
möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall
från mindre underhållsarbeten och reparationer i
bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och
rivningsavfall.
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Gångväg

Med gångväg avses den gångyta som används av
hämtningspersonalen för att transportera avfall från
hämtningsplatsen till hämtningsfordonet. Gångvägen
mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets
angöringsplats och hämtningsplatsen.

Hushållsavfall

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet (MB 15 kap. 2 §). Till hushållsavfall
samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som
uppkommer som en direkt följd av att människor
uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning
oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas
köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll,
industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger
och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och
busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar,
samlingslokaler, fritidsanläggningar och
byggarbetsplatser.

Hämtning-betald-säck

Hämtning-betald-säck är en säck med förbetald
hämtning som beställs hos kommunen och levereras
av entreprenören. Används vanligtvis i verksamheten
där avfallsmängden varierar.

Hämtningsplats

Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där
en eller flera behållare är placerade för hämtning av
hushållsavfall.

Insamlingssystem

Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags
avfall samlas in på.

Kompostering

Med kompostering avses biologisk behandling där
organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning
av syre).

Krantömmande behållare

En krantömmande behållare är en större behållare
som töms med kranbil. Behållaren kan vara
markbehållare eller underjordsbehållare.

Kretslopps-/återvinningscentral

Med kretslopps-/återvinningscentral avses en
bemannad insamlingsplats där hushållen kan lämna
avfall i sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt
avfall och elavfall.

15(26)

Matavfall

Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt
avfall som komposteras eller samlas in separat för
biologisk behandling. Matavfall består av rester från
matberedning och måltider.

Matavfallskvarn

Matavfallskvarn används för sönderdelning av
matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten
tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet
eller till enskilt avlopp.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att
omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt
att bruka eller nyttja fastighet.

Producent

Med producent avses
1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige
eller säljer en vara eller en förpackning, eller
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av
renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 §).

Producentansvar

Med producentansvar avses att producenterna har
ansvar för att en vara eller produkt samlas in och
omhändertas genom återvinning, återanvändning
eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en
hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering
(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck,
bilar och elavfall).

Renhållningsordning

Den kommunala renhållningsordningen består av
avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Restavfall

Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill
säga sådant hushållsavfall som återstår sedan
matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som
omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende
av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i.
Dock avses inte slam från enskilda
avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller
latrin. I områden där matavfallssortering inte har
införts avser restavfall den vanliga soppåsen,
inklusive matavfall.

Restavfall osorterat

Med osorterat restavfall avses restavfall med ej
utsorterat matavfall.
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Slamavskiljare

En slamavskiljare är en anordning som används för
att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar.

Sluten tank

Sluten tank är en behållare som kan användas för att
samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till
kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda
avloppslösningar.

Säsongsbunden verksamhet

Med säsongsbunden verksamhet avses en
verksamhet som endast är aktiv under en del av
säsongen, t.ex. kiosker på badplatser och campingar.

Transportväg

Med transportväg avses den väg som används av
hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen.

Trädgårdsavfall

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall
som uppkommer vid den normala skötseln av tomter
hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som
trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer
vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller
fällda träd. Avfall som uppstår vid
fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens
grönytor ingår inte heller.

Återvinningsstation

Med återvinningsstation avses en insamlingsplats där
hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade i
olika material.
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Bilaga 2. Intervall för ordinarie hämtning av
hushållsavfall
Restavfall i områden utan matavfallsinsamling
Hämtningsområde 1

En- och
tvåbostadshus

Fritidsboende

Ordinarie
hämtning

Hämtning
sker minst

Hämtning
sker som
mest

Hämtningsperiod

Varannan
vecka

Varannan
vecka.

Året runt

26 ggr/år

Varje vecka,
abonnemanget kan
inte
nytecknas.

En gång per
månad för de
som har
anmält
52 ggr/år
kompostering
av matavfall.

Varannan
vecka

En gång per
Varannan
månad för de vecka
som har
13 ggr/år
anmält
kompostering
av matavfall.

13 ggr/år

6 ggr/år
Varje
vecka

Varannan
vecka

Två gånger
per vecka

52 ggr/år

26 ggr/år

104 ggr/år

Flerbostadshus*
restavfall i
container och
sopsug

Varje
vecka

Varannan
vecka

Varje vecka

52 ggr/år

26 ggr/år

Flerbostadshus*
restavfall i
krantömmande
behållare

Varannan
vecka

Varannan
vecka

Två gånger
per vecka

26 ggr/år

26 ggr/år

104 ggr/år

Verksamheter

Varje
vecka

Varannan
vecka

52 ggr/år

26 ggr/år

Två gånger i
veckan för
kärl 190 och
240 liter. Tre
gånger i
veckan för
kärl 370 eller
660 liter.

Flerbostadshus*
restavfall i kärl

*Gäller även en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering.

Under
perioden
mitten av
april till
mitten av
oktober.
Övrig tid
efter särskild
beställning.
Året runt

Året runt

52 ggr/år
Året runt

Året runt
eller under
del av året
för säsongsbundna
verksamheter
efter
anmälan till
Kommunstyrelsen.
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Hämtning av latrin är schemalagd och utföres en gång per månad under
perioden mitten av april till mitten av oktober. Hämtning erfordrar
förbeställning. Beställning ska ske senast en vecka före hämtningsveckan.
Under övrig tid utföres hämtning efter beställning.
Hämtningsområde 2
Restavfall
Ordinarie hämtning

Hämtningsperiod

Fritidshus

Varje vecka

Under perioden mitten av
april till mitten av
oktober. Övrig tid efter
särskild beställning.

Klubbholmar

Varannan vecka

Under perioden mitten av
april till mitten av
oktober. Övrig tid efter
särskild beställning.

Hämtningsområde 2 omfattas inte av matavfallsinsamling.
Hämtningsområde 1 och 2
Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minst en gång per år.
Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, enligt
schemalagda tömningar eller efter beställning.
Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten
(BDT) ska ske minst vartannat år.
Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt
tillverkarens rekommendation.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska bytas med det
intervall som leverantören anvisar.
Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år.
Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av
sorteringsanvisningarna i bilaga 3.
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Restavfall i områden med matavfallsinsamling enligt 17 §.
Hämtningsområde 1
Ordinarie
hämtning

Hämtning
sker minst

Varannan
vecka

En gång per Varannan
månad
vecka

26 ggr/år

13 ggr/år

Varannan
vecka

En gång per Varannan
månad
vecka

13 ggr/år

6 ggr/år

13 ggr/år

Varje
vecka

Varannan
vecka

Två gånger
per vecka

52 ggr/år

26 ggr/år

104 ggr/år

Flerbostadshus*,
restavfall i
container och
sopsug

Varje
vecka

Varannan
vecka

Varje vecka

52 ggr/år

26 ggr/år

Flerbostadshus*,
restavfall i
krantömmande
behållare

Varannan
vecka

En gång per Två gånger
månad
per vecka

26 ggr/år

13 ggr/år

104 ggr/år

Verksamheter

Varje
vecka

Varannan
vecka

52 ggr/år

26 ggr/år

Två gånger
i veckan för
kärl 190 och
240 liter.
Tre gånger i
veckan för
kärl 370
eller 660
liter.

En- och
tvåbostadshus
Fritidsboende

Flerbostadshus*,
restavfall i kärl

*Gäller även en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering.

Hämtning
sker som
mest

Hämtningsperiod
Året runt

26 ggr/år
Under
perioden
mitten av april
till mitten av
oktober. Övrig
tid efter
särskild
beställning.
Året runt

Året runt

52 ggr/år
Året runt

Året runt eller
under del av
året för
säsongsbundna
verksamheter
efter anmälan
till Kommunstyrelsen.
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Matavfall i områden med matavfallsinsamling enligt 17 §
Hämtningsområde 1
Ordinarie hämtning

Hämtningsperiod

En- och tvåbostadshus

Varannan vecka, med
undantag för vecka 26-36 då
hämtning sker varje vecka.

Året runt

Fritidsboende

Varannan vecka, med
undantag för vecka 26-36 då
hämtning sker varje vecka.

Under perioden mitten av
april till mitten av oktober.
Övrig tid efter särskild
beställning.

Flerbostadshus*, matavfall
i kärl

I samband med hämtning av
restavfall eller med samma
hämtningsintervall som för
restavfall, men vid hämtning
av restavfall mer sällan än
varje vecka sker hämtning av
matavfall minst varje vecka.

Året runt

Flerbostadshus*, matavfall
i krantömmande behållare

Med samma hämtningsintervall som för restavfall,
men vid hämtning av
restavfall mer sällan än
varannan vecka sker
hämtning av matavfall minst
varannan vecka.

Året runt

Verksamheter

I samband med hämtning av
restavfall eller med samma
hämtningsintervall som för
restavfall.

Året runt eller under del av
året för säsongsbundna
verksamheter efter anmälan
till kommunstyrelsen.

Vid hämtning av restavfall
mer sällan än varje vecka
sker hämtning av matavfall
varannan vecka, med
undantag för vecka 26-36 då
hämtning sker varje vecka.
*Gäller även en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering.
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Bilaga 3. Anvisningar om sortering och överlämnande av
avfall
Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska
sorteras ut. Avfallet ska lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.
Restavfall
Restavfall hämtas enligt dessa föreskrifter.
Matavfall
I områden där matavfallssortering har införts enligt 17 § och
fastighetsinnehavare genom frivilligt deltagande anslutit sig, ska matavfall
sorteras ut från hushållsavfall i en separat fraktion.
Farligt avfall från hushåll
Farligt avfall ska lämnas till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler eller
till den mobila insamlingen och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.
Elavfall och batterier
Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer,
i vissa butiker och vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler.
Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till
försäljningsställen eller vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler.
Elavfall kan lämnas vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler.
Småelektronik och bärbara batterier (max 25 l) kan också lämnas till den
mobila insamlingen.
Hämtning av elavfall och bärbara batterier från flerbostadshus
Hämtningsområde 1
Från flerbostadshus kan elavfall hämtas avgiftsfritt en gång per månad. För att
hämtningen ska ske krävs att fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats
enligt entreprenörens anvisningar. Fastighetsinnehavare kan även beställa extra
hämtning av elavfall. Behållare för insamlingen kan fastighetsinnehavare
skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens entreprenör.
Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor,
glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall. I flerbostadshus med
iordningställd hämtningsplats utrustas varje lägenhet med en box för
småelektronik och bärbara batterier. Boxen kan tömmas i fastighetens utrymme
för elavfall eller på kretslopps-/återvinningscentral.
En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering kan mot avgift beställa
hämtning på gemensamma hämtningsplatser på samma sätt som
flerbostadshus. Fastighetsinnehavare utan iordningställd hämtningsplats kan
beställa hämtning av elavfall, elavfallet ska då vara sorterat i fraktionerna
beskrivna ovan.
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Hämtning av elavfall och bärbara batterier från en- och
tvåbostadshus samt fritidsboende
Hämtningsområde 1
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att mot avgift beställa
hämtning av elavfall. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och
bärbara batterier ska läggas. Boxen kan ställas ut i samband med beställd
hämtning av elavfall eller tömmas på kretslopps-/återvinningscentralen.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall och bärbara batterier, efter
beställning, hämtas vid ett schemalagt hämtningstillfälle per säsong.
Grovavfall från hushåll
Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre
renoveringar från hushåll kan lämnas vid kommunens kretslopps/återvinningscentraler. Bygg- och rivningsavfall upp till 1 m3 lämnas
avgiftsfritt, men därutöver tillkommer avgift. Grovavfallet ska sorteras och
lämnas av avfallslämnaren i för avfallsslaget avsedd behållare.
Hämtning av grovavfall
Hämtningsområde 1
Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av
grovavfall i lösmängd. Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i
för lastningen lämpligt emballage.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning
av grovavfall i kärl, 660 liter, eller containrar av olika storlekar.
Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av grovavfall i
lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd
ska avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall, efter beställning, hämtas vid ett
schemalagt hämtningstillfälle per säsong.
Trädgårdsavfall från hushåll
Trädgårdsavfall kan lämnas till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler.
För mängder över 1 m3 tillkommer avgift.
Hämtning av trädgårdsavfall
Hämtningsområde 1
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för
hämtning av trädgårdsavfall. I abonnemanget ingår hämtning av
trädgårdsavfall i kärl i storleken 370 liter. Hämtning sker var 14:e dag från
mitten av april till mitten av oktober.
Hushåll i en- och tvåbostadshus kan lämna sin julgran till julgransinsamlingen
veckan efter Tjugondedag jul. I tätbebyggda områden med en- och
tvåbostadshus ska julgranen lämnas på gemensamma hämtningsplatser enligt
anvisningar från Kommunstyrelsen.
I flerbostadshus kan julgranar hämtas från gemensamma platser enligt
anvisningar från Kommunstyrelsen. Fastighetsinnehavaren beställer hämtning
hos kommunen.
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Alla julgranar ska vara fria från julgransprydnader och max 2,5 meter långa.
Julgranar ska placeras så att det tydligt framgår att de ska hämtas.
Latrin
Latrin hämtas inom hämtningsområde 1 enligt dessa föreskrifter.
Slam och urin från enskilda avlopp
Hämtningsområde 1
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
Barnsäkerheten ska beaktas.
Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören
kan lämna upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska
vara fri från hinder.
Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i
samråd mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om
fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om schemaläggningen
fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och miljönämnden. Entreprenören
meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda
hämtningen kommer att ske. Tömning kan också ske efter särskild beställning.
Tömning av slutna tankar sker efter beställning till entreprenören.
På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av
slamavskiljaren vid första beställningen av tömning av tank.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För
tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om
avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn enligt
58§.
För hämtning av filtermaterial från fosforfällor i säck ska utrymme för
hämtning med kranfordon finnas. Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats
och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck om 500 kg
används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri
höjd upp till 10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets
angöringsplats och fosforfällan behövs.
Fett från fettavskiljare
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan
entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och
entreprenören inte är överens om schemaläggningen fastställs
hämtningsintervallet av Bygg- och miljönämnden. Entreprenören meddelar
fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen
kommer att ske. Tömning kan också ske efter särskild beställning.
Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet.
Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än
fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så är möjligt. Från hushåll ska
sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och sorteras
som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma
tillfälle.
Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till Kommunstyrelsen senast 6
veckor före installationen.
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Förpackningar och tidningar
Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar
omfattas av producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Boende med tillgång till
fastighetsnära insamling hänvisas till det insamlingssystemet.
Läkemedelsrester och kanyler
Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas
till apotek i en särskild behållare som apoteken tillhandahåller.
Däck
Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till kommunens
kretslopps-/återvinningscentraler. Däck utan fälg lämnas kostnadsfritt, men
däck med fälg lämnas mot avgift.
Bilar
Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare för mottagning
av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även
lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare, men då kan inte en avgiftsfri
mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga
bilskrotare kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås
av Transportstyrelsen eller BIL Sweden.
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Bilaga 4. Behållartyper
I kommunen används följande behållare:
Behållare / utrustning / anläggning

Avsett för följande avfallsslag

Ägs/tillhandahålls
av kommunen
(hyreskostnad kan
tillkomma)

Kärl 140, 190, 240 och 370 liter

Restavfall för en- och
tvåbostadshus

Ja

Kärl 140, 190 och 240 liter

Restavfall för fritidsboende

Ja

Kärl 190, 240, 370 och 660 liter

Restavfall för flerbostadshus

Ja

Kärl 140, 190, 240, 370 och 660 liter

Restavfall för verksamheter

Ja

Kärl 140 liter

Matavfall2

Ja

Kärl 660 liter

Grovavfall för flerbostadshus

Ja

Kärl 370 liter

Trädgårdsavfall, abonnemang

Ja

Plastsäck 160 liter3

Restavfall

Ja

Hämtning-betald-säck, 160 liter

Restavfall

Papperspåsar och påshållare

Matavfall från hushåll

Ägs/tillhandahålls
av entreprenören
utan kommunens
medverkan

Ägs/tillhandahålls
av fastighetsinnehavaren1

Ja
2

Ja

3

Container 6 eller 8 m som töms med
baklastade sopbil

Restavfall

Ja

Container med komprimator i olika
storlekar som töms med baklastande sopbil
eller lastväxlarbil

Restavfall

Nej

Container i storlekarna 6, 8, 10 m3 som
töms med baklastande sopbil

Grovavfall för flerbostadshus

Ja

I vissa fall
I vissa fall

Ja

I vissa fall
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Container för stationär sopsug som töms
med lastväxlarbil

Restavfall

Nej

Ja

Krantömmande behållare

Restavfall

Nej

Ja

Krantömmande behållare

Matavfall

2

Nej

Ja

Insatssäck till krantömmande behållare

Restavfall och matavfall2

Ja

Matavfallskvarn och sluten tank

Matavfall2

Nej

Latrinkärl

Latrin

Ja

Röd box, 25 liter

Elavfall och batterier hos en- och
tvåbostadshus och fritidsboende

Ja

Brun box, 6 liter

Elavfall och batterier hos hushåll i
flerbostadshus

Ja

Behållare för sortering av lysrör,
lågenergilampor, glödlampor, batterier och
smått elavfall.

Elavfall i flerbostadshus med
gemensam hämtningsplats

Nej

Slamavskiljare, sluten tank,
minireningsverk och liknande

Slam och urin från enskilt avlopp

Nej

Fosforfälla

Filtermaterial

Nej

Fettavfall

Nej

Fettavskiljare

4

1

Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare.

2

I områden där matavfallsutsortering har införts.

3

Endast vid hämtning inom hämtningsområde 2.

4

För mer information kontakta kommunens VA-huvudman.

Ja

Ja

I vissa fall

Ja
Nej

Ja
Ja

Avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun
Antagna av kommunfullmäktige den XX månad
201X att gälla från och med den XX månad 2019

www.upplands-bro.se

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Innehåll
Inledande bestämmelser .......................................................................................3
Bemyndigande ...........................................................................................3
Inledande bestämmelser .............................................................................3
Definitioner ................................................................................................3
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information .............4
Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar .......................5
Sortering av avfall ......................................................................................5
Skyldighet att överlämna hushållsavfall ....................................................5
Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning ................5
Anskaffande och ägande ............................................................................5
Anläggande ................................................................................................6
Rengöring och tillsyn .................................................................................6
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck ................6
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar ................................7
Hämtnings- och transportvägar ..................................................................7
Hämtningsområde och hämtningsintervall ................................................8
Åtgärder om föreskrift inte följs ................................................................8
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter ......................................................8
Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter ......................................9
Undantag ..............................................................................................................9
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden .............................9
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
hushållsavfall ..............................................................................9
Gemensamma avfallsbehållare ................................................................10
Utsträckt hämtningsintervall ....................................................................10
Uppehåll i hämtning .................................................................................10
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen....................................................11
Ikraftträdande .....................................................................................................11
Bilaga A. Anvisningar om sortering, emballering och överlämnande av avfall
samt hämtningsintervall. ..........................................................................12
Bilaga B. Hämtningsområden ............................................................................21

2

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Upplands-Bro kommun.

Inledande bestämmelser
2 § För kommunens avfallshantering gäller:
• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)
• förordningar gällande avfallshantering utfärdade med stöd av miljöbalken och andra
författningar som berör avfallshantering
• avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
• avfallstaxa för Upplands-Bro kommun
Bestämmelserna i dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan med
tillhörande bilagor Upplands-Bro kommuns renhållningsordning. Föreskrifterna är juridiskt
bindande för fastighetsinnehavare. Mer praktisk information kan tillhandahållas separat.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller
säck.
b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår i hushåll vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.
d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
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g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar)
i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och
liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med
punkten (f) ovan.
h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska nämnd.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och miljönämnd.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
7. Med renhållaren avses den eller dem som kommunen anlitar för hantering av det avfall
som omfattas av kommunens ansvar.
8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen samt till avfallsplanens bilaga 6.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
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Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgift framgår av kommuns avfallstaxa.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för de som bor i fastigheten att sortera
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till
renhållaren för borttransport.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs
i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och
annan utrustning
Anskaffande och ägande
11 § Kärl, plastbox, latrinbehållare och containrar ägs av kommunen och tillhandahålls av
renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering får markeringarna inte tas bort eller
göras oläsliga.
Övrig utrustning för hushållsavfall såsom bottentömmande behållare, lastväxlarcontainrar,
sopsugsanläggning, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas
och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning enligt anvisning från kommunen, reparation och,
vid behov, utbyte av behållare.
Fastighetsinnehavaren ska samråda med avfallsansvarig nämnd innan installation eller
byggnation av gemensam anläggning påbörjas för att säkerställa att alla krav uppföljs.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
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Anläggande
12 § Vid installation av behållare som töms av fordon utrustat med kran t ex.
bottentömmande eller markbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
sådant fordon.
Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 9 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon samt uppfyller tekniska krav för vikt och avstånd så att hämtning med
fordon utrustat med kran kan utföras.

Rengöring och tillsyn
13 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt
anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga
störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och utrymmet är avsedd. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga A.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

15 § Behållare ska vara uppställda så att det tydlig framgår att de ska tömmas och att
hämtning underlättas. Kärl ska placeras utifrån vilket hämtningsfordon som ska hämta
avfallet.
För baklastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen mot gatan så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån.
För sidlastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen bort från gatan så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 1,5 meter ifrån.
Om de angivna avstånden överskrids debiteras särskilt gångvägstillägg enligt avfallstaxa.
Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd,
efter ansökan, medge att gångväg får vara längre.
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan använda extra sopsäck som
ställs ut bredvid avfallsbehållaren. Hämtning av extra sopsäcken mot avgift beställs hos
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kommunen i förväg. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordinarie
hämtningstillfälle.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas
renhållaren.
Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant
skick att det är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
16 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska vara
av den typ som används i kommunen.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller
fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan
får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga
10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas
renhållaren.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför
fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin
anläggning från skador vid tömning.

17 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att sluttömning utförs.

Hämtnings- och transportvägar
18 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av
kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
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19 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt,
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som anvisas enligt 18 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen för slamtömning
behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet
kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Dragvägen ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
20 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga B.
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende på Dävensö sker
hämtning av hushållsavfall på fastlandet.
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar där sker hämtning av
hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser.

21 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga A.
Åtgärder om föreskrift inte följs
22 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att rätta sig efter kommunens
anvisningar om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att
kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 14 §, 15 §, 16
§ 1 - 4 st. samt 19 § 2 st. inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

24 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare, ofta
förekommande extra säckar, felsorterat eller inte utsorterat matavfall har avfallsansvarig
nämnd rätt att besluta om ändring av abonnemanget.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.
För hushållsavfall från verksamheter gäller 8–24 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till
annat avfall än hushållsavfall (det vill säga verksamhetsavfall), ska på begäran lämna de
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
27 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig
nämnd enligt vad som anges nedan.
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag och de
beräknade avfallsmängderna som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan
bedömas.
Alla undantag som ges enligt dessa föreskrifter är personliga och upphör därmed vid byte av
fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare. Undantagen upphör även vid ändrade förhållanden
på fastigheten som påverkar avfallsmängderna. Vid ändrade förhållanden ska en ny
anmälan/ansökan ske.
Undantagen upphör om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits i anmälan eller
beslut, eller om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
hushållsavfall
28 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29–33 §§
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön.

29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas om det
kan ske utan att olägenhet uppstår. Eldning får ske endast under perioden som
tillsynsansvarig nämnd beslutat och om det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska beaktas.

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
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31 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd,
medges i särskild avsedd anläggning s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning
för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.

32 § Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten
efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.

33 § a Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras
i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser om användande allmänna vatten- och
avloppsanläggning) och kräver skriftligt medgivande av kommunens VA-huvudman.

33 § b Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp regleras av
tillsynsansvarig nämnd.

33 § c Matavfallskvarn ansluten till sluten tank för matavfall får installeras efter anmälan
till avfallsansvarig nämnd.

Gemensamma avfallsbehållare
34 § Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas
och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om gemensamma avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Utsträckt hämtningsintervall
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning,
kan få sitt restavfall hämtat var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.

36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare
som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Uppehåll i hämtning
37 a § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges efter ansökan till avfallsansvarig
nämnd, som ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperioden
startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst fem år i taget. Vid
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uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt, om inte en ny
ansökan görs. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av
grundavgift i enlighet med fastställd taxa.

37 b § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid om minst sex månader.

37 c § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid fritidsbostad medges fastighetsinnehavare
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningssäsongen (april – oktober).

37 d § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från verksamhet medges om verksamhet inte
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-XX-XX då föreskrifter för avfallshantering för
Upplands-Bro kommun 2014-03-01 upphör att gälla.
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Bilaga A. Anvisningar om sortering, emballering och
överlämnande av avfall samt hämtningsintervall.
Restavfall
Krav på
utsortering

Matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar ska sorterats
ut från hushållets brännbara kärl- och säckavfall.
Med sorterat restavfall avses kärl- och säckavfall utan
matavfall.
Med osorterat restavfall avses kärl- och säckavfall med ej
utsorterat matavfall.

Krav på
emballering

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av
lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara
väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.
Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet inte uppkommer.

Instruktion för
Lämnas i särskild behållare som är avsedd för uppsamling av
lämning/hämtning restavfall. Avfallet hämtas och borttransporteras genom
kommunens försorg.
Restavfall får inte lämnas på kommunens kretsloppscentraler
eller återvinningsstationen.
Hämtningsintervall

– från en- och tvåbostadshus med enskilda
hämtningsabonnemang sker hämtning varannan vecka. För de
som sorterar matavfall till insamling eller komposterar på sin
fastighet, finns möjlighet till hämtning en gång per månad.
Hämtning varje vecka kan ske mot särskild avgift.
– från flerbostadshus, villagruppbebyggelse med gemensam
avfallslösning samt verksamheter sker hämtningar vanligtvis
varje vecka eller oftare enligt tecknat abonnemang
– från fritidshus sker hämtning varannan vecka under
sommarperioden från april till oktober. För de som sorterar
matavfall till insamling eller komposterar på sin fastighet, finns
möjlighet till hämtning en gång per månad
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Matavfall
Krav på
utsortering

Sortering av matavfall är frivillig. Sortering av matavfall är
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver verksamhet.
Vid abonnemang för sorterat matavfall ska matavfallet sorteras
ut från hushållsavfall som en separat fraktion och hållas skilt
från annat avfall.
Felsorterat matavfall hanteras som restavfall och går till
förbränning. Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för
att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.
Om matavfallet inte sorteras ut i separata behållare eller då
utsorterat matavfall inte kan behandlas biologiskt på grund av
felsortering, tas den separata behållaren bort. Abonnemanget
byts ut till osorterat restavfall enligt gällande taxa.
Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till
tillsynsansvarig nämnd enligt 30 §.

Krav på
emballering

Ska läggas i särskild påse och påshållare som tillhandahålls av
kommunen. Påsen ska vara väl försluten så att avfallet inte kan
spridas.

Instruktion för
Påse med matavfall lämnas i särskild behållare som avsedd för
lämning/hämtning uppsamling av matavfall.
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.
Hämtningsintervall

Matavfall sorterat i kärl hämtas med samma intervall och
tillfälle som restavfall sorterat i kärl. Hämtning varje vecka kan
ske mot särskild avgift.
Matavfall sorterat i gemensamma kärl eller i annan sorts
behållare kan hämtas med intervall anpassat efter behov.

Farligt avfall
Krav på
utsortering

Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Följande
produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras
som farligt avfall:
– Färg, lackavfall samt hartser
– Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)
– Lösningsmedel
– Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
– Bekämpningsmedel
– Sprayburkar
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– Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
– Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar,
barometrar, reläer)
– Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör
halogenlampor)
Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika
typer av farligt avfall får inte blandas.

Instruktion för
Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppscentraler eller
lämning/hämtning mobil insamling. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
beställas mot särskild avgift.
Hämtningsintervall

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.

Grovavfall
Krav på
utsortering

Grovavfall som utgör hushållsavfall behöver på grund av avfallets
egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig
uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning till
fastigheten.

Krav på
emballering

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska
i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i för lastningen
lämpligt emballage, alternativ i särskild behållare som
tillhandahålls av renhållaren. Grovavfallet ska förses med
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Hämtningsområde 1
Grovavfall från hushållen ska sorteras och lämnas vid
kretsloppscentral i för avfallsslaget avsedd behållare enligt
instruktioner på plats. Hämtning från fastighet kan beställas mot
särskild avgift.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på
schemalagd hämtning av grovavfall i kärl eller containrar av olika
storlekar.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall hämtas efter
beställning och överenskommelse med kommunen.

Hämtningsintervall

Schemalagda hämtningar enligt abonnemang eller efter beställning
mot särskild avgift.

14

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Trädgårdsavfall
Krav på
utsortering

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.

Krav på
emballering

För abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska
avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen
försvåras.

Instruktion för
lämning/
hämtning

På kretsloppscentraler ska trädgårdsavfall lämnas löst enligt
instruktioner på plats.
Hämtning från fastighet (utan abonnemang) kan beställas separat
mot särskild avgift. Hämtning av trädgårdsavfall sker separat
från hämtning av annat grovavfall.
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.

Hämtningsintervall

Trädgårdsavfall med abonnemang hämtas under sommarsäsong
enligt schemalagda hämtningar.

Latrin
Krav på
utsortering

Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall.

Krav på
emballering

Ska samlas i särskild behållare med lock som tillhandahålls av
renhållaren. Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte
kan spridas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Latrin borttransporteras från fastighet efter beställning genom
kommunens försorg. Beställning ska ske senast en vecka före
hämtningsveckan.

Hämtningsintervall

Hämtning av latrin kan vara schemalagd och utföras en gång per
månad under perioden april - oktober. Under övrig tid utföres
hämtning efter beställning.

Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar
Krav på
utsortering

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.

Krav på
emballering

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska
vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning
kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.

15

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Instruktion för
lämning/
hämtning

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 §
ska beaktas.
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar,
fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver
byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Hämtningsintervall

Tömning av slamavskiljare med anslutet wc, slutna tankar och
urintankar ska ske minst en gång per år, enligt schemalagda
tömningar eller efter beställning.
Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.
Tömning av minireningsverk ska ske enligt tillverkarens
rekommendation och beviljat tillstånd.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska
bytas med det intervall som leverantören anvisar.
Schemalagd tömning av slamavskiljare eller slutna tankar sker
med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och
fastighetsinnehavaren. Tömning kan också ske efter särskild
beställning.

Fett från fettavskiljare
Krav på
utsortering

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.

Krav på
emballering

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas
i avloppet. Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas
upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning
om så är möjligt.
Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten
plastflaska eller liknande och sorteras som restavfall. Maximalt
en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 §
ska beaktas. Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till VAansvarig nämnd senast 6 veckor före installationen.

Hämtningsintervall

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år.
Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd
mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Tömning kan
också ske efter särskild beställning.
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Döda sällskapsdjur
Krav på
utsortering

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt, högst 10
kilogram per hämtningstillfälle.

Krav på
emballering

Ett dött sällskapsdjur ska förpackas väl innan det läggs i
behållare för restavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas
ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att
djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om
smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
För större djur eller större mängd sådant avfall ska veterinär
kontaktas. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska
beaktas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Hämtas med restavfall som går till förbränning eller
omhändertas av veterinären.

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall

Stickande och skärande avfall samt läkemedel
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

Krav på
emballering

Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som
tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen
har avtal med.
Läkemedelsrester ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls
av apotek.
Resterande stickande och skärande avfall ska förpackas i
skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att
inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.

Instruktion för
lämning

Lämnas till apotek eller i behållare för restavfall.

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall
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Konsumentelavfall
Krav på
utsortering

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens kretsloppscentraler
utsorterat enligt instruktioner på plats. Smått elavfall kan även
lämnas till mobil insamling eller i särskilda metallskåp
”Samlaren”.
I flerbostadshus kan avfallet lämnas i särskild behållare för
insamling av elavfall som tillhandahålls av fastighetsinnehavare.
Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med
tjänster för elavfall mot avgift.

Hämtningsintervall

Hämtningsområde 1
Månadsvis hämtning från flerbostadshus med fastighetsnära
insamling av elavfall.
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall hämtas efter
beställning och överenskommelse med kommunen.

Kasserade batterier
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen
(2008:834). Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara
batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna
inbyggda i produkten hanteras den som konsumentelavfall.

Krav på
emballering

Kasserade bilbatterier ställs upp på ett sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Kasserade bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns
på återvinningsstationer, i vissa butiker, vid kommunens
kretsloppscentraler samt till mobila insamlingen och ”Samlaren”
Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till
försäljningsställen eller vid kommunens kretsloppscentraler.

Hämtningsintervall

Månadsvis hämtning från flerbostadshus som tillhandahåller
behållare för insamling av elavfall.
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.
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Förpackningar och tidningar samt returpapper
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av förpackning i Förordningen SFS
(2014:1073) och returpapper i Förordningen SFS (2014:1074).
Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall
och returpapper från annat avfall och vart man ska lämna
förpackningsavfallet finns i 24 a, b och 24 c, d §§
avfallsförordningen SFS (2011:927).
Sortering av förpackningar och returpapper är obligatorisk i
fastigheter där kommunen driver verksamhet.

Krav på
emballering

Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt
tidningar omfattas av producentansvar och ska lämnas vid
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI)
återvinningsstationer (ÅVS).
Boende med tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) hänvisas
till det insamlingssystemet.

Hämtningsintervall

Från ÅVS hämtas regelbundet av FTI enligt särskilt schema eller
efter behov. Från FNI hämtas av anlitad entreprenör enligt avtal.

Bilskrot
Krav på
utsortering

Omfattas av producentansvar och ska tas omhand av
producenter.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare
för mottagning av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas
avgiftsfritt.
Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare,
men då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen
saknar väsentliga delar kan samtliga bilskrotare kräva ersättning.
Mer information om hur skrotning går till kan fås av
Transportstyrelsen eller BIL Sweden.
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Däck
Krav på
utsortering

Däck som omfattas av producentansvar ska sorterats ut från
hushållets brännbara avfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till
kommunens kretsloppscentraler enligt instruktioner på plats.

Bygg- och rivningsavfall
Krav på
utsortering

Ingår inte i hushållsavfall och ligger därför utanför kommunens
ansvar. Byggavfallet ska hanteras separat från hushållsavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Begränsad mängd byggavfall från hushåll får lämnas på
kommunens kretsloppscentraler utan extra kostnader.

Hämtningsintervall

Hämtning efter beställning.
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Handlingar
Planhandlingar
Den del av planen som ska upphävas markerad i den ursprungliga plankartan.
Denna planbeskrivning.
Fastighetsförteckning.

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Marken nordväst om det akutella området ingår i det nyligen bildade Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat. Kommunen är fastighetsägare till marken som är aktuell för upphävande och har nyligen
tecknat avtal med fastighetsägaren för naturreservatsområdet. Avtalet innebär ett byte av mark där
kommunen enligt avtalet får äganderätt över mark i naturreservatet och den privata fastighetsägaren
får äganderätt över planområdet i fråga. Avtalet är villkorat med att detta upphävande vinner laga kraft
och ett markbyte kan inte genomföras innan detaljplanen är upphävd då marken i dagsläget är allmän
platsmark. I praktiken betyder ett upphävande att marken inte längre är detaljplanelagd.
I dagsläget är marken som är angiven som naturmark en del av Detaljplan 1 för del av Tibbleskogen,
DP 8804.
Området ligger inom fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3. Denna del av detaljplanen innefattas också
av Detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl., godkänt av Kommunfullmäktige den 11 maj 2016. I
detaljplaneprogrammet pekas området ut som bostadsområde.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017, §150, att upphäva del av Detaljplan 1 för
Tibbleskogen. Detta var ett redaktionellt fel och avsikten var att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram ett förslag till upphävande av del av Detaljplan 1 för Tibbleskogen.

Planprocessen
Handläggning
Arbetet med upphävandet av del av detaljplanen inleddes 2017 och handläggs enligt PBL (2010:900).
Handläggning av upphävandet av del av detaljplanen sker med förenklat standardförfarande.
När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut har kommunen möjlighet att upphäva planen även
om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Kommunen kan då under särskilda förhållanden tillämpa
ett förenklat standardförfarande vilket innebär att kommunen inte behöver göra någon underrättelse
eller granskning. Ett förenklat standardförfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut
och om upphävandet av detaljplanen är:




förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna,
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 38b §
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Det aktuellaplanskedetär samråddå remissinstanser,
fastighetsägare
och andraberördafår ta del av
förslagetoch kommamedsynpunkter.Processtegen
bestårav samråd,samrådsredogörelse,
beslutom
antagandeav ändringoch lagakraft. Efter samrådetär avsiktenatt planenskaövergåfrån ett
standardförfarande
till ett begränsatstandardförfarande
enligt 5 kap. PBL, underförutsättningatt
förslagetgodkännsav samrådskretsen.
Om så är fallet kan granskningsskedet
hoppasöver.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut
(KS)
Samrådstid
Antagande(KS)

december2018
december2018-januari 2019
våren2019

Planuppdrag
Kommunfullmäktigegav den 22 november2017, §150, samhällsbyggnadschefen
i uppdragatt
upphävadel av Detaljplan1 för Tibbleskogen
. Beslutettogsmedett redaktionelltfel menavsiktenvar
att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdragatt ta fram ett förslag till upphävandeav en del av Detaljplan
1 för Tibbleskogen.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Ett genomförandeav upphävande
t är ett led i en markaffärmellan kommunenoch NorrbodaÖrnäs
Mark AB till följd av bildandeav Lillsjön -Örnässjönsnaturreservat.Upphävandetkommerinte leda
till någonmöjlighet att ändraanvändningenav marken.Ett godkäntplanprogramför områdetfinns
och kommandedetaljplaneringföreslåsge möjlighet till bostadsbebyggelse.
Dock är dennadetaljplan
inte koppladtill dettaupphävande.
Kommunenbedömeratt upphävandeav del av detaljplanenär förenlig medmiljöbalkens(MB) 3
kapitel avseendelämplig användningav mark och vattensamt5 kapitlet angående
miljökvalitetsnormer.Något riksintresseenligt 4 kapitlet berörsinte av upphävandet
.

Behovsbedömning
Planändringenbedömsej medförabetydandemiljöpåverkan.Varkenmiljö, hälsaeller
hushållningmed mark, vattenoch andraresurserpåverkasså att en
miljökonsekvensbeskrivning
behöverupprättas.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 6,5 ha stort och ligger längs Granhammarsvägen i Kungsängens nordvästra del.
Planen avgränsas i väster mot Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och i nordost av nybyggda
bostadsområden samt handel.

Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-Bro kommun.
Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, nr 8804U
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Upphävandet är förenligt med översiktsplanen (ÖP 2010).

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns gällande detaljplan:
 Detaljplan 1 för Tibbleskogen, 8804, antagen 1991-01-11.
 Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., godkänt av Kommunfullmäktige 2016-05-11
I detaljplanen är planområdet utpekat som naturmark. Planens genomförandetid gick ut 1996-12-31.
Ett upphävande av planen påverkar inte tidigare ställningstaganden i detaljplaneprogrammet.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur
Området består idag av naturmark. Direkt söder om området ligger Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.

Konsekvenser av planens genomförande
Området blir planlöst och i och med detta upphävande. Ingen byggrätt tillkommer men möjligheten för
en privat aktör att förvärva fastigheten finns i och med upphävandet.
Förslaget innebär inga konsekvenser för landskapsbilden eller naturmiljön. Ingen tidigare outnyttjad
mark tas i anspråk.
Då förslaget inte resulterar i någon byggnation får genomförandet inte några konsekvenser för
områdets fysiska miljö.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet innefattar del av fastigheten Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:3. Fastigheten ägs av
Upplands-Bro kommun. Kommunen har för avsikt att slutföra försäljningen av denna del av
Kungsängens-Tibble 1:3 under förutsättning att detta förslag vinner laga kraft.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning kommer att ske genom att den del av Kungsängens-Tibble 1:3 som omfattas av
förslaget regleras in i grannfastigheten Kungsängens-Tibble 1:644. Fastigheten Kungsängens-Tibble
1:3 blir 74 164 kvm mindre.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunen bekostar framtagande av förslag till upphävande av del av detaljplan.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. Förrättningen bekostas av
Norrboda Örnäs Mark AB
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Administrativa frågor
Medverkande i projektet

Upprättad 2018-11-21
av
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Cecilia Narström

Emma Åhlstedt

Planarkitekt

Handläggare exploatering

Johan Sjöstrand
Projektledare exploatering

Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, nr 8804U

Planbeskrivning

TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Planchef
Planavdelningen
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-18

KS 18/0440

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på ansökan om planbesked på
fastigheterna Örnäs 1:22, m.fl.
Förslag till beslut
1. Kommunen har för avsikt att påbörja detaljplanering i linje med
inlämnad begäran om planbesked
2. Avgift för planbesked tas ut enligt taxa

Sammanfattning
ICA Fastigheter har inkommit med en ansökan om planbesked för en del av
Brunna industriområde. För det område som ansökan avser gäller idag
detaljplan 1002. Anledningen till att man söker planbesked är att man vill
utveckla området på ett sådant sätt att man binder ihop två fastigheter som idag
ligger på varsin sida av Mätarvägen. Man har även haft en dialog med
Kungsängens golfklubb om att införliva delar av golfklubbens mark i
industriområdet. För att möjliggöra detta måste planen göras om.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en sådan ändring av planen ligger i
linje med övrig verksamhet i Brunna industriområde och är positiva till att
inleda en planprocess.
En mer detaljerad beskrivning av vilka de viktigaste frågorna att reda ut under
en planprocess är kommer att lämnas i samband med en begäran om
planuppdrag. En plan bör kunna antas 2020.

Beslutsunderlag


Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl., 1002



Ansökan om planbesked, den 7 november 2018



Denna tjänsteskrivelse

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
ICA Fastigheter har inkommit med en ansökan om planbesked för en del av
Brunna industriområde. För det område som ansökan avser gäller idag
detaljplan 1002. Anledningen till att man söker planbesked är att man vill
utveckla området på ett sådant sätt att man binder ihop två fastigheter som idag
ligger på varsin sida av Mätarvägen. Man har även haft en dialog med
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Datum

Vår beteckning

2018-11-18

KS 18/0440

Kungsängens golfklubb om att införliva delar av golfklubbens mark i
industriområdet. För att möjliggöra detta måste detaljplanen göras om.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en sådan ändring av detaljplanen ligger
i linje med övrig verksamhet i Brunna industriområde. En omdragning av
vägen bör kunna åstadkommas på ett sätt som är likvärdigt den väg som är
ligger idag. Därför ser samhällsbyggnadskontoret positivt på att inleda en
planprocess.
En mer detaljerad beskrivning av vilka de viktigaste frågorna att reda ut under
en planprocess är kommer att lämnas i samband med en begäran om
planuppdrag. En plan bör kunna antas 2020.

Barnperspektiv
En ändring av planen i linje med det som fastighetsägaren önskar bedöms inte
ha någon påverkan på barn och ungas situation i kommunen.

Henric Carlson
Planchef

Bilagor
1. Ansökan om planbesked
Beslut sänds till
 ICA Fastigheter

2 (2)

Ansökanom Planbesked
Berördafastigheter:
Örnäs1:22, Örnäs1:28-30, del av Tång2:5 och del av TångS:1samt del av Mätarvägen

Beskrivningav önskadåtgärd:
Ansökanomfattar ändringav användningenpå del av Tång2:5 och s:1 samt flytt av allmänplats.
För att möjliggöraatt Ica Sverigeskakunnaetableraen större logistikanläggninginom planområdet
behövervissajusteringargörasav den befintliga detaljplanen. Lokalgatanbehöverflyttas närmare
E18. Denkommer äveni fortsättningenanslutatill naturområdet. Höjdsättningenpå byggrätten
behöversesöver. Del av den intilliggandegolfbananmåsteplanläggasoch möjliggöralogistik.
Ica Sverigehar en hög ambition för gestaltningen av nya byggnaderoch jobbar med att få
etableringarintegrerade i den omgivandemiljön. Ett stort fokusområdenpå Ica är alla aspekterav
hållbarhetsom bland annat miljömässigt,ekonomisktoch socialthållbart. Målsättningenär att
miljöcertifiera kommandebyggnader. Ica kommer vara i stort behovav arbetskraftnär anläggningen
öppnar vi tar ett stort socialtansvaroch möjliggörbland annat för människorsom står långt från
arbetsmarknadenatt få ett meningsfulltarbete.

Sökandeoch betalningsansvarig
Ica fastigheter
Box50008
72184Västerås
Märkningpå fakturan: SFA7900
803
Referens:H04lho

Kontaktperson
LindaHolm
Mejerigatan1
412 76 Göteborg
linda.s.holm@ica.se
tel 0722- 20 23 49

TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Planchef
Planavdelningen
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS 17/0209

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att varje nybyggt
flerbostadshus ska ha två parkeringsplatser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska finna
medborgarförslaget besvarat med denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på det
samhälleliga engagemang som förslagsställaren visar. Förslagsställaren föreslår
att det för varje lägenhet i ett nybyggt flerbostadshus ska byggas två
parkeringsplatser.
Antalet parkeringsplatser som ska finnas per lägenhet styrs av detaljplanen. Det
faktiska bilinnehavet i kommunens tätorter är ungefär 0,5 bilar per bostad
vilket tydligt talar för att ett antal om två p-platser per bostad är för högt.
Av denna anledning kan det dessvärre inte anses skäligt att i planer för
nybyggnation av flerbostadshus bygga två parkeringsplatser och förslaget kan
därför inte genomföras. Kommunstyrelsen kommer dock fortsättningsvis i
varje detaljplaneprocess beakta och avväga behovet av antalet
parkeringsplatser. Mot bakgrund av detta beslutar Kommunstyrelsen att avslå
förslaget.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inlämnat den 10 juni 2017



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 8 november 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt på det
samhälleliga engagemang som förslagsställaren visar. Förslagsställaren föreslår
att det för varje lägenhet i ett nybyggt flerbostadshus ska byggas två
parkeringsplatser.
Antalet parkeringsplatser som ska finnas per lägenhet styrs av detaljplanen. Att
ha möjlighet att parkera en bil är en självklar förutsättning när ett nytt
bostadsområde planeras. Dock kan antalet platser som behövs i olika områden
variera, beroende bland annat på tillgång till kollektivtrafik. Det faktiska
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Vår beteckning

2018-11-08
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bilinnehavet i kommunens tätorter är ungefär 0,5 bilar per bostad vilket tydligt
talar för att ett antal om två p-platser per bostad är för högt.
Av denna anledning kan det dessvärre inte anses skäligt att i planer för
nybyggnation av flerbostadshus bygga två parkeringsplatser och förslaget kan
därför inte genomföras. Kommunstyrelsen kommer dock fortsättningsvis i
varje detaljplaneprocess beakta och avväga behovet av antalet
parkeringsplatser. Mot bakgrund av detta beslutar Kommunstyrelsen att avslå
förslaget.

Barnperspektiv
Beslutet påverkar inte barn och ungas situation.
Samhällsbyggnadskontoret

Henric Carlson
Planchef
Bilaga
1. Medborgarförslag som inkom den 16 juni 2017
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-11-21

KS 18/0190

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Budget 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för 2020-2021
inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 november 2018.

2.

Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos
(M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C)
förslag 26 november 2018.

3.

Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag
fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan
Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 november 2018.

4.

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och
nyupplåning på 70 mnkr varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i
budget 2014, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark
(L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 26 november 2018.

5.

Uppföljning under 2019 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och
kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till
nämnderna.

6.

Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de
redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2019.

7.

Kommunstyrelsen får under 2019, för kommunens räkning ta upp
tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.

8.

Kommunstyrelsen får under 2019 köpa eller försälja fastigheter eller
fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30
mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får
även besluta om finansiering av förvärven.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

1.
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Kommunledningskontoret

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 30 maj 2018 budgetdirektiv och tidsplan för
arbetet med budget 2019. Nämnderna presenterade den 3 oktober 2018 sina
budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och
samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för
budget 2019.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har
26 november 2018 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för
2019 och inriktning för 2020-2021.

Beslutsunderlag
•

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21 med bilaga;
Förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för
2020-2021.
Nämndernas budgetsförslag, i akt.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 30 maj 2018 budgetdirektiv och tidsplan för
arbetet med budget 2019. Nämnderna presenterade den 3 oktober 2018 sina
budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och
samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för
budget 2019.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (S), kommunstyrelsens förste vice
ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har
26 november 2018 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för
2019 och inriktning för 2020-2021.
Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den
26 november och 3 december 2018.

Barnperspektiv
De flesta verksamheterna i budgeten berör barn direkt eller indirekt. Dagens
satsningar skapar morgondagens samhälle. I och med att kommunen har en
ekonomi i balans som säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och
åtaganden, försäkras att dagens skattebetalare betalar för dagens konsumtion
och inte för över kostnader på nästa generations skattebetalare.
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk
utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. För att alla elever ska
kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till förskola och skola.

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-11-21

KS 18/0190

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019 och inriktning för
2020-2021
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Bolagen
 Revisorerna
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Verksamhetsplan 2019
med inriktning för 20202021
2018-11-26

2019
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1 Upplands-Bro
1.1 Upplands-Bro kommunen som ger plats
Politisk plattform 2018-2022
Ett tryggt, trivsamt och attraktivt Upplands-Bro.
Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra
natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor
och verkar i kommunen. Samtidigt står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.
Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och
Moderaterna, vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att
bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa ökad trygghet, ökad valfrihet,
högre kvaliteten i välfärden, en företagarvänlig miljö som får fler i arbete och att varje
skattekrona används effektivt och till rätt saker.
Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett
fungerande samhälle. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och
var i kommunen vi rör oss. Vi ser att fokus behöver läggas på snabba åtgärder såsom
fler väktare, bättre belysning och undanröjning av sly på många platser samt fler
övervakningskameror.
Vi ser också ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett socialt hållbart Upplands-Bro
bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga insatser för
barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis,
väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt
föreningar och olika frivilligorganisationer.
Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst. Det
gäller att från kulturcheck för skolelever till fria val av förskola och skola samt
äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller fristående som driver
verksamheterna.
Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både tätorten och
landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är
också viktigt beroende på var i livet bi befinner oss.
I Upplands-Bro byggs bostäder och nya stadsdelar växer fram, infrastrukturen utvecklas
och det lokala näringslivet stärks samtidigt som jobben blir fler. Nyligen utsågs
Upplands-Brotill en av Sveriges företagsvänligaste kommun för åttonde året i rad, något
som åren framöver är avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor
från bidrag och utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även civilsamhällets
insatser tillsammans med människors ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att
hjälpa kommunensbehövande och utsatta, vilket vi värdesätter.
Det är långsiktigt arbete där vi tar ansvar för såväl kommunens utveckling som
Upplands-Brobornas trygghet och trivsel. Stabil ekonomi är likaledes en viktig del i
detta arbete. Kommunens positiva utveckling ska mötas med långsiktiga och
nödvändiga investeringar i verksamheter som bäst behöver dem. När Upplands-Bro
växer är behoven särskilt stora inom trygghetsskapandet, skolan, skollokaler, stadsmiljö,
fritid och idrott samt infrastruktur, vilka prioriteras för att ge bäst förutsättningar för en
trivsam och hållbar kommun där människor bor och utvecklas.
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Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola, trygghet och värdighet för
Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att
fortsätta utveckla det planerade underhållet av stadens skol- och förskolelokaler. Delar
som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta attraktivitet för såväl
befintliga som nya Upplands-Brobor.
Upplands-Bro ska växa hållbart Många söker sig hit för att arbeta, studera, bilda familj
och forma sin framtid. Vår ambition är därför att skapa en trivsam miljö för både
befintliga och nya Upplands-Brobor. Upplands-Bro ska erbjuda en bra barnomsorg och
skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och
kulturliv, attraktiva bostäder, samt trivsamma boendemiljöer. I Upplands-Bro är alla
människor välkomna och i staden gäller öppenhet och respekt gentemot alla
medborgare. En kommun med Upplands-Bros utvecklingstakt behöver grundläggande
planering för att möta behov som uppstår i den kommunala servicen. För att på bästa
sätt göra detta, såväl inför nästa år som i framtiden, får berörda nämnder i uppdrag att se
över och planera den kommunala servicen i Upplands-Bro de kommande åren. Där ska
de titta på skolor, förskolor, äldreboenden, fritids- och idrottsanläggningar samt
infrastruktur och tillgänglighet. Upplands-Bro ska växa ihop och utvecklas på ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får en värdig
omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett äldreboende eller får
hjälp i hemmet av hemtjänsten.
Ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där ordning och reda i
ekonomin är en självklarhet och där människors behov står i centrum är det UpplandsBro vi kommer att utveckla under åren framöver.

Fredrik Kjos (M)

Jan Stefansson (KD)
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1.2 Förslag till Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen (VP 2019) är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för
att styra utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller mål och budget för
verksamheten 2019 med plan för år 2020 – 2021 samt taxor och avgifter. Ägardirektiv
till kommunens helägda dotterbolag i kommunkoncernen Upplands-Bro
Kommunföretag AB ingår också.
Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 9,7 mnkr. För
planperioden 2019 – 2021 planeras att verksamheten lämnar ett överskott på 36,7 mnkr.

Den politiska viljeinriktningen

Valresultatet i Upplands-Bro gav Alliansen 19 mandat, det röd-gröna blocket 15 mandat
och Sverigedemokraterna 7 mandat. Därmed fick inget block egen majoritet. M, L, KD
och C beslutade om ett samarbete med minoritet i Kommunfullmäktige och denna
verksamhetsplan är utgångspunkten för den politiska viljeinriktningen från Alliansen.

1.3 Vision och övergripande mål för kommunens
samtliga verksamheter
Vision 2035
Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Nyfikenhet, omtanke och liv
är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en
målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035:
I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa
sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna. Vi tar
initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om
varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.
Strategiska fokusområden
För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska fokusområden
identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats. Fokusområdena är
övergripande och tvärgående över kommunens verksamheter och åtaganden.
Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom
och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och
kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa möten. En levande plats är
en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra
samklang.
Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är en attraktiv
arbetsgivare, en kommun i hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning
strategiska fokusområden för kommunens verksamheter.
Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål.
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1.3.1 Tillgänglig plats
En välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom och dit det är lätt att ta sig.
1.3.1.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden
1.3.1.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

1.3.2 Mötesplats
En plats för utbyte och erfarenheter och kunskaper, där vi skapar
arenor för oväntade och kreativa möten
1.3.2.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög
kvalitet

1.3.3 Levande plats
En plats dom det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra
samklang
1.3.3.1 En kommun i tillväxt

1.3.4 En attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. De övergripande
målen med indikatorer följs upp i personalbokslutet.
1.3.4.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i
uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö.
1.3.4.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
1.3.4.3 Heltid som norm

1.3.5 En hållbar kommun i utveckling
Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med
medborgarna. De övergripande målen med indikatorer följs upp i miljöbokslutet.
1.3.5.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
1.3.5.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
1.3.5.3 Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg och
ha ett aktivt Grön Flagg-arbete

Verksamhetsplan 2019 med inriktning för 2020-2021

6(56)

1.3.5.4 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet
Kommunen arbetar för att kommunens vattenförekomsters ekologiska och kemiska
status förbättras eller bibehålls på en god nivå. Genom god vatten- och
naturvårdsplanering kan värdefulla områden värnas för framtiden samtidigt som
kommunen växer med nya bebyggelseområden och utökad infrastruktur.
1.3.5.5 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
utveckling
Kommunen ska arbeta för att minska utsläpp och resursförbrukning. Vi strävar efter att
de tre hållbarhetsperspektiven ska finnas med vid planering av ny bebyggelse och
infrastruktur. Vi vill även bevara värdefulla naturvärden

1.4 God ekonomisk hushållning
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1.4.1 Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av
verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till
kommunens resultatutjämningsreserv.
1.4.2 Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen
tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av
minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
1.4.3 Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
1.4.4 Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel.
Endast nyinvesteringar får finansieras med lån
1.4.5 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
1.4.6 Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera,
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet,
minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under
anläggningarnas livslängd
1.4.7 Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom
givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och
drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt
och med stor kostnadsmedvetenhet
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1.5 Planeringsförutsättningar
Förväntad befolkningsutveckling

Befolkningsprognosen visar att kommunen växer till 31 250 invånare 2021.
Nivån på skatter och bidrag för budgetåret beräknas på hur stor befolkningen i
Upplands-Bro kommun är den 1 november 2018. Kommuninvånarregistret under
oktober månad utgör underlag för bedömning av befolkningsunderlaget. Bedömningen
är att det är 28 550 kommuninvånare den 1 november 2018.

Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för
skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning
om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över
utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med
en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som
tas fram i april/juni varje år med en avstämning i september/oktober. Som underlag för
budgeten har SKL:s prognos den 19 oktober 2018 använts. Intäkterna beräknas öka med
103 mnkr 2019 vilket innebär 6,8 %.
Skatteintäkter och generella bidrag
Mkr
Skatteintäkter
Inkomstutjämning

2018

2019

2020

2021

1 154,7

1 220,0

1 261,1

1 310,3

226,9

244,9

285,2

328,9

Kostnadsutjämning

80,6

94,7

80,4

81,8

Regleringsbidrag/avgift

4,2

12,6

20,4

18,7

LSS-utjämning

-15,0

-17,1

-17,6

-18,1

Fastighetsavgift

11,0

9,1

4,8

0,0

Generellt statsbidrag
från staten

44,4

45,6

45,6

45,6

1 506,8

1 609,8

1 679,9

1 767,2

Summa intäkter
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Kostnadsutveckling

Inflationen har tagit fart något och fram till september i år låg den på 2,1 procent (2,0 år
2017). Det beror främst på höga energipriser och den svaga svenska kronan.
Bedömningen är att den underliggande inflationen (KPIF-KS, KPI med fast ränta och
skatt) ligger runt 2 % fram till 2020. För 2019 beräknas KPIF uppgå till 2,3 %.
Kostnaden för enskilda varor och tjänster kan naturligtvis avvika markant från index.
SKL bedömer i prisindex för kommunal verksamhet att löner och priser ökar med 2,9 %
2019. Det motsvarar en ökning av kostnaderna med ca 40 mnkr för kommunen.
I budget 2019 tillskjuts 85,6 mnkr till nämnderna. Det motsvarar en ökning med 6 %.
Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av
pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för
budgetförslaget är framtagen i augusti 2018. Pensionskostnaderna fortsätter att öka och
ökningen är ca 10 mnkr årligen under perioden 2019-2021. Pensionskostnaderna ökar
kraftigt då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in
förmånsbaserad pension. Att fler anställda hamnar över inkomstgränsen hör också ihop
med att regeringen beslutat att inte räkna upp inkomstbasbeloppet i samma takt som
tidigare. Med anledning av detta höjs PO-pålägget med 1 % inför 2019. PO-pålägget
höjdes med 1 % från 2018. För att hantera ökningen inför 2020 behöver PO-pålägget
troligen ökas med ytterligare 1 %.
Mkr

2018

2019

2020

2021

Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg

61,4

64,3

73

78,7

Gamla utbetalningar, ÖK-SAP

26,1

26,5

27,1

28,1

4,6

5,8

6,3

9,4

92,1

96,6

106,4

116,2

Finansiell kostnad
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

Investeringar och avskrivning

I investeringsbudgeten för 2019 har investeringar på totalt 61,7 mnkr för den
skattefinansierade verksamheten budgeterats. För de avgiftsfinansierade verksamheterna
utgör VA-verksamhetens investeringar 50,1 mnkr och avfallsverksamheten 1,3 mnkr.
Budgeten för avskrivningarna på befintliga anläggningar under 2019 beräknas uppgå till
51 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna.
Finansiering och ränteutveckling

För 2019 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av
Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen
som säkerhet.
Kommunen har en god likviditet. Det har inneburit att nya lån om 20 mnkr som
budgeterades redan för två år sedan inte har behövt verkställas. Befintliga lån omsätts
under 2019 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet av tidigare
beslutad upplåning på 20 mnkr för 2018. Det innebär att lånen totalt uppgår till 95
mnkr. För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och
beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för
kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter kommunen
får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning
från Kommuninvest på 2 mnkr.
Verksamhetsplan 2019 med inriktning för 2020-2021
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Under förutsättning av att samtliga investeringar egenfinansieras och att lånevolymen
blir oförändrad så budgeteras finansnettot till 0 för 2019. För kommande planår
beräknas finansnettot också till noll. Börjar räntenivåerna öka för upplåning så kommer
finansnettot framöver troligen bli negativt.
Resultatutjämningsreserv

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

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut
till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för
balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen
hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning
till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr och 2017 med 12 mnkr.
Fonden beräknas uppgå till 22,2 mnkr vid årsskiftet 2018. 13,7 mnkr finns kvar av dessa
till nya projekt.
En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och
helårsbokslutet.
Balanskravsutredningen

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen.
73,7 mnkr finns reserverade i resultatutjämningsreserven, RUR.
Upplands-Bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det
tioåriga genomsnittet.
Med SKL:s nuvarande prognos är det möjligt att använda RUR 2019-2021. RUR får
därutöver användas för att täcka ett negativt balanskravsresultat om det skulle uppstå.
Bedömningen är att RUR inte kommer att behöva tas i anspråk under 2019.

Verksamhetsplan 2019 med inriktning för 2020-2021

10(56)

Balanskravet i Kommunallagens 8:e
kapitel

2018*)

2017

2016

2015

2014

Årets resultat enligt resultaträkningen

30 300

44 124

33 534

2 971

-1 947

Avgår realisationsvinster vid försäljning
av anläggningstillgångar

-6 602

-1 077

-614

-2 024

-3 209

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

23 698

43 047

32 921

947

-5 156

2 100

3 026

2 637

-12 000

-10 000

Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv (RUR)
Uttag från social investeringsfond
Insättning till social investeringsfond

5 156

Årets balanskravsresultat

25 798

34 073

25 558

2 043

0

Ackumulerad resultatutjämningsreserv

73 690

73 690

73 690

73 690

73 690

Ackumulerad social investeringsfond

22 194

24 294

15 320

7 957

10 000

*) Resultat för 2018 är helårsprognos per
augusti.

Budgetdirektiv till nämnderna

Budgetdirektivet antogs av Kommunstyrelsen den 30 maj 2018 § 105. Med
budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. I
budgetdirektiven har varje nämnd erhållit en preliminär budgetram. Nämnden har i sitt
budgetförslag bedömt storleken på allmän uppräkning, volymförändringar, satsningar
och nämndens effektiviseringsmöjligheter samt omfördelningar inom budgetramen.

1.6 Styrprocessen i Upplands-Bro kommun
Den ekonomiska styrningen utgår från den budgetram som tilldelas varje nämnd och
kontor. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd disponera tilldelade resurser inom
olika verksamheter. Nämndernas internbudgetar ska vara fastställda senast i februari
2019.
Uppföljning av budget 2019 till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sker enligt
styrprocessen:
Uppföljning

Tertialbokslut 1 för perioden januari
– april 2019

Tertialbokslut 2 för perioden januari
– augusti 2019

Årsbokslut 2019

Behandling i Kommunstyrelsen /
Kommunfullmäktige

Omfattning

Kommunstyrelsen 29 maj
Kommunfullmäktige 12 juni

Ekonomisk uppföljning av drift- och
investeringsverksamheten i nämnder
och koncernbolag samt
helårsprognos

Kommunstyrelsen 29 oktober
Kommunfullmäktige 6 november

Ekonomisk uppföljning av drift- och
investeringsverksamheten i nämnder
och koncernredovisning,
helårsprognos samt uppföljning av
mål

Enligt senare fastställd tidplan

Ekonomisk uppföljning av drift- och
investeringsverksamheten i nämnder
och koncernredovisning, samt
uppföljning av mål, miljö- och
personalbokslut
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1.7 Ägardirektiv
1.7.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB
med dotterbolag
Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är
organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun.
Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala
kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla
Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens
verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten
enligt affärsmässiga principer.
Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande
ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas
av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter
som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska
särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag.
Finansiella krav på bolagen Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges
i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger
skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som
verksamheten innebär.
Bolagen ska fastställa en budget för 2020. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska
delge Kommunstyrelsen en preliminär budget för 2020 senast i september månad 2019.
AB Upplands-Brohus ska leverera preliminära siffror på borgensavgift, koncernbidrag
samt preliminära hyror för 2020 avseende de ytor kommunen hyr av bolaget (lokaler,
lägenheter och parkeringsplatser) senast i september månad 2019.
Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut
ska samordnas med kommunens tidsplan.
Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör
sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara
samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska säljas
till lekmannarevisorer i bolagen.
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Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö.
Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till
egna och specifika miljömål för respektive bolag.
Social hållbarhet Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart
samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro
och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra
områden.
En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg
i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan pågående
trygghetsarbetet med ytterligare satsningar t ex genom att förbättra belysning och ta bort
sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.
Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler
kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta
områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen,
kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

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

Ändring av bolagsordning
Ändring av aktiekapital
Fusion av företag
Förvärv eller bildande av dotterbolag
Nyproduktion högre än 50 mnkr
Försäljning eller likvidation av dotterbolag
Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller
högre än 10 mnkr per objekt.
Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.
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1.7.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska:
•
•
•

•
•
•
•

ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift
utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som
bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
öka kundnöjdheten.
arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och
utanförskap i samverkan med övriga aktörer.
schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför
2019.
låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler tex LSSboende, äldreboenden som efterfrågas av kommunen.

1.7.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus
AB Upplands-Brohus ska:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk
planering och styrka.
genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och
försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2020.
ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som
motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga
statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent.
betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal
borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den
lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget
tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
under perioden 2019-2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och
utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum
och Kungsängens centrum.
omvandla lämpliga delar av bostadsbeståndet till bostadsrätter med förutsättning
att hyresgäster är intresserade.
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1.8 Budget med ekonomisk plan
1.8.1 Nämndernas ramar, sammanställning för 2019
Nämndernas ramar,
sammanställning för 2019

Budgetram
2018

Totalt
tillskott

Budgetram före
kapitalkostnader

Kapitalkostnader

Budgetram
2019

1 142

23

1 165

0

1 165

122 530

8 922

131 452

8 707

140 159

5 208

109

5 317

232

5 549

177 662

8 731

186 393

981

187 374

67 438

3 014

70 452

15 824

86 276

202 868

2 371

205 239

688

205 927

20 620

-5 000

15 620

0

15 620

Revision
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Ekonomiskt bistånd
Tekniska nämnden

36 719

1 700

38 419

17 313

55 732

Utbildningsnämnden

621 396

41 033

662 429

9 632

672 061

Äldre- och omsorgsnämnden

181 449

206 178

1 075

207 253

1 522 664

54 452

1 577 116

SUMMA

1 437 032

24 729
85 632

1.8.2 Resultatbudget
Tkr
Nämndernas budgetramar föregående år
Ramtillskott

2018

2019

2020

2021

1 340,7

1 437,0

1 522,6

1 585,8

96,3

85,6

63,2

79,3

1 437,0

1 522,6

1 585,8

1 665,1

Avskrivningar skattefinansierad verksamhet

45,0

51,0

55,0

59,0

Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg

25,6

26,5

27,1

28,1

Summa verksamhetens nettokostnader

1 507,6

1 600,1

1 667,9

1 752,2

Skatteintäkter

1 154,7

1 220,0

1 261,1

1 310,3

226,9

244,9

285,2

328,9

80,6

94,7

80,4

81,8

4,2

12,6

20,4

18,7

-15,0

-17,1

-17,6

-18,1

11,0

9,1

4,8

0,0

Ny budgetram för nämndverksamheten

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Tillskott 10 mdr till välfärden
Fastighetsavgift
Summa skatteintäkter och bidrag

Finansnetto
Summa finansiering

ÅRETS RESULTAT

44,4

45,6

45,6

45,6

1 506,8

1 609,8

1 679,9

1 767,2

2,8

0,0

0,0

0,0

1 509,6

1 609,8

1 679,9

1 767,2

2,0

9,7

12,0

15,0
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1.8.3 Investeringsbudget
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

18 500

15 000

12 000

0

2 000

1 000

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

1 500

1 500

1 500

Kultur- och fritidsnämnden

6 000

6 440

3 100

350

300

300

25 000

176 350

53 300

Utbildningsnämnden

8 700

13 500

15 500

Äldre- och omsorgsnämnden

1 650

2 150

2 150

61 700

217 240

88 850

1 255

255

255

VA-verksamheten

50 100

42 800

42 800

Summa

51 355

43 055

43 055

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden

Socialnämnden
Tekniska nämnden

Summa
Avgiftsfinansierade
verksamheterna
Avfallsverksamheten

Kommunfullmäktige fastställer den övergripande investeringsramen och sedan fördelar
respektive nämnd investeringsramen inom sig.
Nedan följer översiktliga kommentarer över vad nämnderna avser att använda
investeringsramen till 2019.
Kommunstyrelsen
IT-system
Vi behöver växla upp arbetet med digitalisering och användandet av it för att bygga
effektiva och ändamålsenliga verksamhetsprocesser.
IT-utbyggnad
Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts
årligen. Behovet kommer av ökade verksamhetsbehov på grund av fler och större
verksamheter och nya krav på tekniska lösningar. För att möte verksamheternas behov
behöver kommunens IT-infrastruktur utvecklas i samma takt. I investeringsmedlen
ingår även behovet av systemstöd för vikariepool.
Projekt Furuhällshuset Under 2016 har nuvarande kommunhus inventerats och behov
av förändringar har analyserats.
Lås-/passagesystem
Det finns behov av en översyn av lösningar för gemensamma lås- och passagesystem i
kommunens verksamhetslokaler. Med ett gemensamt lås-/passagesystem kan detta
kopplas till bokningssystemet för att optimera uthyrningen av kommunens lokaler.
Under 2018 planeras en förstudie och under 2019 genomförande.
Vägrenoveringar och åtgärder enligt Vattendirektivet
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Utbyte av fordon och inventarier i gymnasieskolan och daglig verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden
För nämnden avsätts en investeringsram.
Socialnämnden
Investeringsbeloppet avser inköp av möbler och inventarier m.m.
Tekniska nämnden
Åtgärder enligt Trafik och- tillgänglighetsprogrammet, fortsatt byte till LED-belysning,
asfaltbeläggning med prioritering av gång- och cykelvägar, Påbörjan av utveckling av
kommunens ytor vid Bro centrum, bullerdämpande åtgärder vid kommunala vägar, fler
parkeringar, fler papperskorgar där det behövs, komplettering av bänkar, samt
trygghetsskapande åtgärder för bidra till en ökad trygghet i kommunen, färdigställande
av lekplatsen vid Kungsängens IP, m.m.
Utbildningsnämnden
Investeringsram för upprustning, inköp maskiner, inventarier,
verksamhetsanpassning, utrustning mm
Utrustning och inventarier i samband med ombyggnationer och anpassningar hos
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Utomhusmiljön hos kommunens förskolor och skolor rustas upp successivt. Framförallt
gäller det skolornas tillhörande grusytor som idag är oanvändbara för t ex bollspel.
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.
Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande
åtgärder.
Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
Äldre- och omsorgsnämnden
Investeringsbeloppet avser inköp av möbler, inventarier och upprustning av
lokaler/lägenheter.
Avgiftsfinansierade verksamheter inom tekniska nämnden
Avfallsverksamheten
Investeringsbeloppet avser utveckling av kretsloppscentralerna inom kommunen.
VA-verksamheten
Ledningar och serviser
För renovering av ledningar och nya serviser.
LPS-pumpar och diverse åtgärder pumpstationer
Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten.
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Tillskottsvatten (exempelvis inläckage)
Analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar.
Under 2018 samlas statistik in och åtgärder på ledningsnätet påbörjas 2019.
Diverse maskiner
Maskinparken uppgraderas löpande så att utrustningen är modern och säker.
Dagvattendammar
För åtgärder och utveckling för att rena dagvatten.
Utökat VA-verksamhetsområde
Genomföra förstudie och projektering inför kommande utökningar av kommunens VAverksamhetsområde.

1.8.4 Exploateringsbudget
Exploaterings-/genomförandeprojekt avser projekt där detaljplanen vunnit laga kraft och
utbyggnad eller genomförande pågår.
Exploaterings/genomförandeprojekt

Utgifter (tkr)

Inkomster (tkr)

11 000

11 000

Ringvägen

4 000

30 000

Gamla brandstationen i Bro

6 000

6 000

Norrboda - Brunna
verksamhetsområde

Kockbacka - finplanering

150

0

4 800

4 800

Trädgårdsstaden i Bro

30 135

30 135

Husbytorp/Tegelhagen

12 000

12 000

Granhammarsvägen etapp 2

20 000

20 000

Lillsjöbadväg

10 000

10 000

500

500

98 585

124 435

Blommans förskola

Önsta Hästsportanläggning
Totalt

Kommentarer exploateringsbudget
Norrboda-Brunna verksamhetsområde
Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser
entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på
markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Ringvägen
Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra
pågående husbyggnad. Försäljning av fastigheter kommer att genomföras under 2019.
Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras
på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
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Gamla Brandstationen i Bro
Entreprenör upphandlad och utbyggnad kommer att genomföras under 2019. Utgifter
avser kostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på ersättning från
exploatör.
Kockbacka
Åtgärder och kvarstående arbeten efter slutbesiktning. Utgifterna 2019 avser i huvudsak
personalkostnader och entreprenadkostnader.
Blommans förskola i Bro
Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser
ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.
Trädgårdsstaden i Bro
Projektering av allmänna anläggningar pågår samt förberedande markarbeten. Utgifter
avser projektering för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på ersättning
från exploatörer. Det kan bli aktuellt med markförsäljning under året.
Husbytorp/Tegelhagen
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas ske under 2019. Utgifter avser
projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Granhammarsvägen etapp 2
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar beräknas ske under 2019.Kostnaderna avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer samt markförsäljning.
Lillsjöbadväg
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar beräknas ske hösten 2019. Utgifter avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på markförsäljning.
Önsta, Hästsportanlägging
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar beräknas ske under 2019. Utgifter avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
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1.9 Ordförklaringar
Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, kan vara
immateriella (icke monetär tillgång utan fysisk form), materiella (mark, byggnader,
maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm).
Ansvarsförbindelser En möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och
vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida
händelser, som inte helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller
uteblir.
Avskrivning Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
Avsättning En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.
Balansbudget En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid
budgetårets utgång.
Driftbudget Visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive både interna och
externa poster, samt det kommunalskattebidrag som verksamheterna tilldelats.
Eget kapital Kommunens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga
bokförda tillgångar och skulder.
Finansbudget Redovisar kapitaltillflöden och kapitalanvändning och redovisar
betalningsflödena i kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt
finansieringsverksamhet och utmynnar i förändringen av likvida medel.
Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Internränta Kalkylmässig räntekostnad för det kapital som binds i
anläggningstillgångar i samband med investeringar i verksamheterna.
Investeringsbudget Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar.
Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen och som är
hänförliga till den löpande verksamheten.
Likviditet Ett mått på hur god den kortsiktiga betalningsberedskapen är. Visar
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.
Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år.
Nettokostnad Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, taxor, avgifter och övriga
ersättningar.
Omsättningstillgångar Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, t ex
fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank m m.
Resultatbudget Sammanställning av årets driftverksamhet.
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2 Kommunstyrelsen
2.1 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,
arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och
finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten.
Det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor,
miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten.
Trygghetsutskottet har, under Kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för
brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa
frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag,
skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar,
frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör också kommunens
Brottsförebyggande råd.

2.2 Verksamhetsåret 2019
Tillväxt, trygghet och kvalitet i verksamheterna
Ett socialt hållbart samhälle (Trygghets- och säkerhetsarbetet)
Trygghet skapas genom ett målmedvetet arbete. Det är därför viktigt att ha olika
perspektiv: långsiktighet, medel och kort sikt. För att på så framgångsrikt sätt som
möjligt nå resultat, är det av vikt att ha ett samlat grepp kring området trygghet och
säkerhet. Av dessa skäl inrättas ett nytt Trygghetsutskott som även kompletterar/ersätter
Brottsförebyggande rådets, BRÅ, tidigare mer övergripande ansvar. Kommunen har
flera roller inom området trygghet och säkerhet. För att möta otryggheten behöver
kommunen fortsätta förstärka trygghetsarbetet och utveckla den lokala samverkan
mellan kommunen, polisen, civilsamhället och andra aktörer. Syftet är att arbeta brett
med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla
som bor, verkar eller vistas i vår kommun.
Traditionella medier samt sociala mediers effekter styr och påverkar människors sätt att
reagera och ibland även agera. De kommunikativa utmaningarna är att nå ut med viktig
samhällsinformation till våra invånare. Att nå ut med korrekt information och det arbete
som kommunen gör inom trygghet och säkerhet är viktigt.
Nationella krav på ökad säkerhet när det gäller myndigheternas informationshantering
ökar. IT-säkerhet går hand i hand med informationssäkerhet.
Det civila försvaret kommer att stärkas i samhället. Det handlar både om
kommunikation till medborgarna och att aktivt engagera civilsamhället. Krisberedskap i
kommunernas organisationer måste byggas upp och övas regelbundet.
Lås, inpassering, säkerhet och larm behöver förnyas under 2019 i kommunens lokaler.
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En väg in ska genomföras under 2019.
Behovet av anpassning av Furuhällshusets lokaler är stort, dels krav på
arbetsmiljöåtgärder och dels för att utnyttja lokalytorna mer effektivt.
Integrationsarbetet handlar om att stötta individerna i deras etablering och integration så
att de blir egenförsörjda, inkluderade och delaktiga i samhället. Nyckeln till en lyckad
inkludering handlar om tillgång till svenska värderingar, språket, arbete, utbildning och
kontakter i civilsamhället.
En kartläggning kopplat till olikheter och olika förutsättningar som ger hälsoeffekter
behöver göras över kommunen. Kartläggningen ska ta med socioekonomiska faktorer.
Beslut behöver bygga på fakta om vår kommuns olikheter och utmaningar.
Effektiviseringar
IT är en motor i kommunens digitaliseringsarbete. Digitala tjänster och automatisering
av beslutsprocesser är nyckeln till en effektivare organisation som dessutom ger ökad
nytta för invånarna. Invånarservicen behöver utvecklas vidare.
Miljö
Miljöledningsarbetet går 2019 in i en fas där diplomeringen är nästa steg. Därefter ska
systemet förvaltas och fungera på ett naturligt sätt integrerat i den befintliga
styrmodellen.
Upplands-Bro kommun är samordnande kommun när det gäller energi- och
klimatrådgivningen för Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner. Detta samarbete är
också en del av det övergripande samarbete som leds av kommunförbundet Storsthlm.
Kommunen som arbetsgivare
För att kunna arbeta med att trygga kompetensförsörjningen och upplevas som en
attraktiv arbetsgivare måste cheferna ha goda förutsättningar att leda och utveckla sina
arbetsgrupper. Det är allt större konkurrens på dagens arbetsmarknad, vilket medför
ökad personalomsättning både bland medarbetare och chefer. I förlängningen ökar
trycket på dem som är kvar och upprätthåller kvalitet och stabilitet.
För att kunna upprätthålla vår välfärdsnivå måste vi ständigt utvecklas, för att få ut mer
värde. Det handlar om att nyttja allas resurser på ett bättre sätt, både på
organisationsnivå och hos den enskilda individen.
Samhällsbyggnadsutskottet
Det finns ett stort intresse hos exploatörer att etablera sig i kommunen. Det innebär
också en utmaning i att kunna säkerställa mark för de olika behov som finns inom
förskola, skola, kultur- och fritid samt social omsorg och äldreboende. Sammantaget
betyder det att våra verksamheter behöver prioritera och utveckla sitt arbete med att:
· planera för och prioritera en utveckling som är både socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar
· ta fram nya detaljplanelagda områden för kommuninvånarnas behov av både bostäder,
skolor, kultur- och fritidsaktiviteter och nya verksamheter
· tidigt kunna planera för det framtida åtagandet avseende drift och underhåll av
allmänna anläggningar och tillkommande skötselytor
· både behålla och rekrytera ny kompetens till organisationen.
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Under 2019 förväntas flera projekt att gå in i ett genomförandeskede, exempelvis
Ringvägen, Trädgårdsstaden i Bro samt Tegelhagen. Dessa projekt är omfattande och
förutsätter investeringar i bland annat skola/förskola, gata, park och VA.
Kommunen kommer tillsammans med det egna fastighetsbolaget och externa aktörer att
ta ett betydande ansvar med utbyggnaden av anläggningar och verksamheter. Detta
ställer i sin tur krav på förmågan att etablera både ett projektorienterat arbetssätt,
projektorganisation samt att rekrytera resurser och rätt kompetens. Under 2019 kommer
vi därför att fortsätta med att vidareutveckla hur vi arbetar i stadsbyggnadsprocessen
och att fortsätta utveckla och stärka byggkedjan. Det gör vi genom att:
· vidareutveckla vårt arbete med ett projektorienterat arbetssätt utifrån kommunens
gemensamma projektmodell
· vidareutveckla kommunikation och arbete med medborgardialoger
· vidareutveckla markstrategin som en del i kommunens samhällsutvecklingsprogram
· koordinera pågående eller kommande planarbeten med fördjupade översiktsplanerna
för Bro och Kungsängen
Inom den övergripande samhällsplaneringen ligger fokus främst på:
· färdigställa arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro.
· färdigställa arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen.
· genomföra aktiviteter utifrån riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning
· genomföra åtgärder inom naturreservaten Lillsjön-Örnässjön och Lejondalssjön enligt
skötselplan
· genomföra aktiviteter beskrivna i Upplands-Bro kommuns Grönplan som syftar till att
höja rekreativa kvalitéer i tätortsnära natur.
Därutöver fortsätter utvecklingen av kommunens arbetssätt för rullande
översiktsplanering.
Trygghetsutskottet
Alla har rätt att vara trygga i Upplands-Bro. Det är en av våra absolut viktigaste
uppgifter som kommun att våra invånare både är och känner sig trygga. Tyvärr har
otryggheten ökat i Upplands-Bro de senaste åren. Inte minst i centrala Bro.
För att kunna fokusera på trygghetsfrågor och det viktiga arbetet att bryta den negativa
trenden bildas ett Trygghetsutskott för att arbeta med frågor gällande krisberedskap,
informationssäkerhet, olycks- och skadeförebyggande arbete, säkerhetsskydd,
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
•
•
•
•

Syftet är att öka tryggheten i hela kommunen.
Utskottet ska aktivt verka för fler poliser i Upplands-Bro med hög närvaro och
synlighet i kommunen.
I kommunen ska det senast 2025 inte finnas något utsatt område.
En särskild trygghetspott skapas för att möjliggöra aktiva satsningar i det
nödvändiga trygghetsarbetet.
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2.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Mål för Kommunstyrelsen

Nämndmål:
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden
Indikatorer
•

[Ifylles i samband med nämndens interna budget]

Nämndmål:
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet
Indikatorer
Invånarna ska erbjudas fler alternativ vad gäller utförare. Detta kan mätas med grad av
privata utförare inom respektive verksamt.

Nämndmål:
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet
Indikatorer
Inom varje kontor ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra invånarnas behov,
förväntningar, krav och önskemål
Inom varje kontor ska det finnas ett organisatoriskt arbete för att säkra och utveckla kvalitet
Målvärden
100 %

Mål inom ansvarsområdet för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Nämndmål:
Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till
näringslivets förutsättningar och som skapar goda förutsättningar för
lokalisering och etablering
Indikatorer
•

[Ifylles i samband med nämndens interna budget]

Nämndmål:
Bostadsutveckling
Upplands-Bro ska vara en tillväxtkommun som erbjuder attraktiva bostäder med blandade
upplåtelseformer och boendemiljöer, där utbyggnaden sker på ett medvetet sätt med
hänsyn för människor och miljö.
Verksamhetsplan 2019 med inriktning för 2020-2021

24(56)

Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Antal beslut om samråd, utställning,
granskning och antaganden av
detaljplaner
Uppskattat antal bostäder i antagna
detaljplaner.
Antal färdigställda bostäder
Befolkningsutveckling

29 200

Nämndmål:
En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt
Mål för Landsbygdsplanen (utifrån FÖP landsbygden)
• skapa förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygdens näringar och bebyggelse.
• bidra till att den framtida utvecklingen på landsbygden är miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbar.
• strategier, inriktningar och riktlinjer leder till att ärendehandläggning och politiska
beslut uppfyller visionen för planen.
• en bred förankring som leder till transparenta, förutsägbara och hållbara beslut.
Indikatorer
•

[Ifylles i samband med nämndens interna budget]

Mål inom ansvarsområdet för Kommunstyrelsens Trygghetsutskott

Nämndmål
Öka tryggheten i Bro centrala delar
Indikatorer
Nöjd Region Index – Trygghet
Medborgarbedömning hur tryggt det är i kommunen skala 1-100
Målvärde
54

Nämndmål:
Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet
Indikatorer
Mått kopplat till genomlysningar (typ socioekonomiska faktorer) som vi gör själva i
samband med t ex arbetet med en plan för en hållbar (trygg) kommun. Koppla detta till
texten som fanns ovan att en genomlysning av kommunen bör göras.
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Uppgifter från Polisen och SK. Vi måste dock undersöka om sådan statistik finns
Målvärden
En procentsats, t ex minskning 10 %.

Nämndmål:
Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas
Indikatorer
Projekt för samverkan mellan olika aktörer, t ex kommun-polis-räddningstjänst.
Målvärden
Antal projekt och antal samverkansområden. Jämför med 2018.

2.3.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

71 162

72 563

72 563

72 563

Kostnader

202 399

207 722

209 429

215 009

Nettokostnader

131 237

140 159

136 866

142 446

Intäkter

2.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)

2 441

2 529

2 580

Volymförändringar

1 481

Särskilda satsningar och andra tillskott

5 000

2 529

2 580

2 529

2 580

Tkr
Avgår engångsanslag

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa
Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram

8 922
0
8 922

5 000 tkr avsätts till en kommungemensam pott för trygghetsåtgärder som finansieras
genom en minskning av ramen för ekonomist bistånd med motsvarande.
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3 Bygg- och miljönämnden
3.1 Ansvarsområde och organisation
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar.
Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och
välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och
bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och
miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen,
alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och
miljön.
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för
att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att
bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden.
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns
det sju avdelningar: plan-, exploaterings-, miljö-, livsmedels-, bygg- och tekniska
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är miljö-, livsmedels- och
bygglovsavdelningarna som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde.

3.2 Verksamhetsåret 2019
En hållbar tillväxtkommun med god service
Under senare år har ärendemängderna kontinuerligt ökat inom nämndens
ansvarsområde. Oavsett om Stockholmsregionens starka tillväxt fortsätter, eller om
byggandet försvagas eller ändrar karaktär, kommer mängden pågående detaljplaner och
bygglovsansökningar i våra två tätorter och på landsbygden att påverka hela Bygg- och
miljönämndens verksamhet med fortsatt ökande ärendemängder. Fokus måste vara att
bibehålla kompetens för att kunna ge god service och en rättssäker handläggning, samt
tillföra den ytterligare kompetens som krävs.
I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder. Det ställer krav på
Bygg- och miljönämndens verksamheter, både vad gäller omfattning och kvalitet.
Ett arbete för att åstadkomma förbättrad service med hög kvalitet till våra
kommuninvånare, byggare och företagare bör bedrivas under 2019 och fortsätta under
mandatperioden.

Verksamhetsplan 2019 med inriktning för 2020-2021

27(56)

Långsiktig hållbarhet är utgångspunkt för nämndens arbete. Upplands-Bro ska vara den
bästa landsbygdskommunen att bo, vistas och arbeta i. För Bygg- och miljönämnden
innebär det krav på flexibilitet och öppenhet för alternativa lösningar, t ex för VA, som
passar landsbygdens villkor. Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp
och vattenförsörjning ska med den förutsättningen uppnå godkänd standard så fort som
möjligt. Vid bygglovsansökan ska sökande upplysas om vikten av energisnålt byggande
samt användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation. Bygg- och
miljönämnden ska arbeta för förenklade bestämmelser, till exempel genom att föreslå
vad som kan vara bygglovsfria åtgärder i detaljplaner eller genom policies. Bygg- och
miljönämnden ska också beakta olika lösningar för bullerproblematik vid handläggning
av ärenden.
Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för ett flertal lagstiftningar som syftar till
att värna miljön och människors hälsa. För att exempelvis klara den långsiktiga
kvaliteten i kommunens sjöar och andra vatten behöver ansvaret för frågorna inom
kommunen tydliggöras och breddas.
Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen
förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka
människors hälsa och miljö. Nämnden prioriterar områden för tillsyn genom den
lagstadgade behovsutredningen med efterföljande beslutad tillsynsplan.
För att säkerställa kompetensförsörjning och hög kvalitet i arbetet ska Bygg- och
miljönämnden under 2019 pröva vilka möjligheter till utökad samverkan med andra
kommuner som framgent är möjliga och lämpliga. Alla möjligheter bör belysas, från
gemensamma nämnder och förvaltningar till kommunöverskridande projekt, deltagande
i länsmöten, samverkansträffar, konferenser mm.
Medborgarperspektivet alltid främst
För att Upplands-Bo ska vara en hållbar tillväxtkommun med god service behöver
medborgarperspektivet alltid sättas främst. Följande punkter behöver därför särskilt
uppmärksammas:
•

Utveckla digital handläggning inom bl a bygglov, så att kommunen ligger i
framkant

•

I ökad utsträckning arbeta med dialog och rådgivning i kontakterna med
allmänheten

•

Mindre avvikelser i gamla planer ska bedömas generöst och konstruktivt

•

Högre grad av helhetssyn på projekt och ärenden. Utveckla internkommunikationen
mellan avdelningarna.

•

Projekt som rör både plan- och bygglagen och miljöbalken ska hanteras så att det ur
brukarens perspektiv sker samlat.

•

Samtliga som får myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet att lämna
synpunkter på hanteringen. Nämnden ska besluta om uppföljning, med inriktning
att minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag
för förbättringsmål.
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•

Nämndens dagordningar, handlingar och protokoll måste vara tillgängliga på
kommunens hemsida så att medborgarna kan följa och bedöma verksamheten.

Kortare handläggningstider och digitalisering
Det finns behov av att utveckla ärendehanteringssystemen i syfte att effektivisera
handläggning och förbättra öppenheten kring processer och beslut. Det är även en viktig
aspekt av att vara en god arbetsgivare, som kan säkerställa tillgänglig kompetens även
på längre sikt.
Lagstadgade krav på handläggningstid av ärenden är en utgångspunkt och miniminivå.
För bygglovsärenden är kravet 10 veckor. För anmälningsärenden gäller 4 veckor (efter
komplett ansökan). Ytterligare förändringar i lagstiftningen ställer än högre krav på att
kommunen behöver ha tillräcklig bemanning och kompetens för att kunna möta kraven
på handläggningstider och god service.
Under 2019 ska Bygg- och miljönämnden fortsätta arbetet med digitalisering av
arbetsprocesser och gränssnitt mot medborgarna i syfte att snabba upp handläggningen.
Ett exempel kan vara att beslut på delegation om bygglov kommande år ska kunna ges
inom 2 veckor när fullständigt underlag finns, vilket kan jämföras med målet om 3
veckor för 2019.
Digitaliseringen ger möjligheter att snabba upp och förenkla information och dialog om
process och innehåll i alla kategorier av ärenden, så att exempelvis ambitionerna om
”bygglov över disk” kan genomföras i praktiken.
Kraven på säker och effektiv handläggning ställer krav på att nämnden har tillräckliga
administrativa resurser. Arbetet med att utveckla nämndens processer ska fortsätta
under 2019.

3.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Av kommunfullmäktige antagen Vision för Upplands-Bro ligger till grund även för
Bygg- och miljönämndens verksamhet. Bygg- och miljönämnden ska utforma sin
budget med av kommunfullmäktige angivna mål som utgångspunkt. Nämnden ska
därför besluta om nämndspecifika mål och indikatorer, utöver de av
kommunfullmäktige fastställda, som mäter måluppfyllelse och som ska följas upp vid
tertial- och årsbokslut. Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning
och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen.
En hållbar tillväxtkommun med god service

Nämndmål:
Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är trygga,
säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.
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Kommunen kommer under kommande år att vara i fortsatt stark tillväxt vilket ökar
ärendemängderna. Nämnden ska besluta om nämndmål med tillhörande indikatorer om
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda
fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard,
är en grund för nämndens arbete.
Indikator för Målvärde 2019 Antal bygglovsansökningar 300

Nämndmål:
Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa
Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda
fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard,
är en grund för nämndens arbete.
Indikator för Målvärde 2019 Antal tillsynsbesök per årsarbetare (miljö och hälsa) 20
Medborgarperspektivet alltid främst

Nämndmål:
Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet
Bygg-och miljönämndens verksamhet utgörs i huvudsak av myndighetsutövning, vilket
ställer stora krav och lägger ett tydligt ansvar på nämnden. Nämnden ska utveckla
ytterligare nämndmål med tillhörande indikatorer om kundnöjdhet, utöver av
kommunfullmäktige fastställt nämndmål.
Indikatorer

Beskrivning

Kundnöjdhet

Bygglovsalliansen genomför varje år
en kundenkät. I enkäten svarar
privatpersoner på frågor om hur de
upplevt kontakten med kommunen i
bygglovsfrågor.

Målvärde 2019
81

Kundnöjdhet (NKI företag), miljöoch hälsoskydd

66

Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel

81

Kundnöjdhet (NKI företag), servering

98

Kortare handläggningstider och digitalisering

Nämndmål:
Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet och
kvalitet
Det prioriterade området kräver åtgärder på alla områden och berör både drift- och
investeringsbudget. Nämnden ska utveckla ytterligare nämndmål med tillhörande
indikatorer om kortare handläggningstider och digitalisering, utöver av
kommunfullmäktige fastställt nämndmål
Indikator för Målvärde 2019 Handläggningstid för bygglov (medelvärde) 3 veckor
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3.3.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

12 013

11 049

11 049

11 049

11 049

Kostnader

13 917

16 489

16 598

16 708

16 820

1 904

5 440

5 549

5 659

5 771

Nettokostnader

3.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Tkr

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

109

110

112

109

110

112

0

0

0

109

110

112

Avgår engångsanslag
Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)
Volymförändringar
Särskilda satsningar och andra tillskott
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa
Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram
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4 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
4.1 Ansvarsområde och organisation
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasium, arbetsmarknadsfrågor,
vuxenutbildning och daglig verksamhet. Nämndens ansvarsområden bereds och
hanteras av Kommunledningskontoret och Utbildningskontoret.

4.2 Verksamhetsåret 2019
Nämndens verksamhet ska vara trygg och av god kvalité.
Trygghet i att vistas i miljöer som inbjuder till lärande och som har studiero, tryggheten
att veta att man får stöd för att nå målen med sin utbildning eller praktik, tryggheten i att
få lära sig det svenska språket så man som nyanländ lättare kan bli delaktig i vårt
samhälle.
Gymnasieskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god
måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: Fortsätta utveckla
det systematiska kvalitetsarbetet, kompetensförsörjning, lokalfrågor, samt fortsätta
arbetet att förverkliga innehållet i Skolutvecklingsprogrammet.
En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier.
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. Vi vill
öka andelen elever som tar examen från gymnasieskolan och klarar sin utbildning på tre
år. Alla elever ska kunna få betyg i samtliga ämnen.
För att upprätthåll kvalitén på undervisningen utifrån givna miljökrav behöver
Upplands-Brogymnasiets fordonspark miljöcertifierade fordon.
Komvux, SFI och Gymnasieskolan ska ha ett gott och nära samarbete med näringslivet.
Vi ska ordna utbildningar som efterfrågas av företagen och jobba för att få till
praktikplatser för de som är på väg ut arbetslivet.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en
prioriterad verksamhet. Vårt mål är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god
utbildning eller meningsfull sysselsättning.
Nämnden inför ett kvalitetspris för nämndens verksamheter. Priset ska ges till personer
som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling.
Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.
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4.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Nämndmål:
Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga
Indikatorer:
•
•

Enkätundersökning bland elever på gymnasieskolan (målvärde 100%)
Enkätundersökning bland elever på vuxenskolan (målvärde 100%)

Nämndmål:
Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild fokus

på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete,
sysselsättning och integration.
Indikatorer:
•

Andelen personer i arbete/sysselsättning ska öka

•

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska

•

Andelen ungdomar som kommer i sysselsättning genom KAA

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

Andelen med examen från gymnasieskolan inom 3 år (alla elever skrivna i
kommunen)
Andelen med examen från UBG inom 3 år
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverna (alla elever skrivna i
kommunen)
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever UBG
Andelen elever som är behöriga till högskola efter gymnasial utbildning

4.3.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

84 803

84 838

85 038

Kostnader

272 177

280 760

289 264

Nettokostnader

187 374

195 922

204 226

Intäkter
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4.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)

3 331

4 228

3 954

Volymförändringar

5 400

4 320

4 350

8 731

8 548

8 304

-408

0

0

8 323

8 548

8 304

Tkr
Avgår engångsanslag

Särskilda satsningar och andra tillskott
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa
Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram
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5 Kultur- och fritidsnämnden
5.1 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter
människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så
kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan
och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare och från 2019 en stab och två avdelningar kultur och fritid. Under de två
avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt enhet unga, simhall och
förening och anläggning. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget
kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

5.2 Verksamhetsåret 2019
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och
fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn
och ungdomar som den viktigaste målgruppen.
Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kulturoch föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en
meningsfull hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Behov av
verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer,
ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder
ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de
själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt
användande av anläggningarna.
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och människors
lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och tillgodose
önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i mötesplatser vill nämnden
erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna.
Kommuninvånarna ska kunna bidra till verksamheternas utveckling.
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar
trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor
betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga
mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens
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attraktionsvärde för boende, investerare och besökare.
Under 2019 kommer planeringen för att införa valfrihetscheck inom kulturskolans
område till höstterminen 2020 att pågå. Det kommer innebära att ta fram modeller som
säkerställer utförares kvalité och uppföljning av verksamhet. Eventuell omställning av
egen verksamhet kommer att behöva ske under året.
Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden skapa
Upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så
attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på
kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser
och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna
anläggningar för att tillexempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa
eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida,
cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella
arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel.
En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och
fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra
pendeltågsstationer för de som inte har bil.
Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är
utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars
levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda
till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.
Under 2019 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning
använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld
som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas.
Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna
verksamheter.
Genom att börja arbeta med Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler
aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar
och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungas egna
önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att
förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana.
Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och
behov, den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett
hälsofrämjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och
skyddsfaktorer.

5.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Kultur- och fritidsnämndens område är brett och omfattar många verksamheter. I detta
dokument som utgör de politiska prioriteringarna så vill vi lyfta fram ett fåtal mål som
vi anser är särskilt prioriterade. De verksamheter som inte innefattas i dessa mål är för
den skull inte viktiga men löper normalt på.
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Nämndmål:
Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter.
Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.
Indikatorer

Beskrivning

NKI/medborgarindex

Trygghetsindex 2018 xx

Målvärde 2019
100%

Stocksholmsenkäten

Trygghetsindex 2018 xx

100%

Medarbetarenkäten

Trygg arbetsmiljö utfall 2018 xx

75

KIA

Redovisa antal rapporter i KIA
kopplat till trygghet.

0

Nämndmål:
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid.
Införa valfrihetscheck så att elever kan välja kulturutbud utifrån eget intresse. Detta ska
ge eleverna ökad möjlighet och valfrihet att välja utförare och att finna egna och nya
intresseområde.
Indikatorer

Beskrivning

Ökat utbud

2 018,386 kurser som nollvärde.

Ökat antal deltagare

2 018,650 inskrivna elever.

Antal aktivitetscheckar som betalats
ut

2 020 är första året och då bör det
vara minst lika många som elever
året innan.

Målvärde 2019
0
10%
0

Ökat utbud och antal aktivitetscheckar som betalas ut har inget målvärde för 2019 då
valfrihetschecken införs först ht 2020.

Nämndmål:
Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda.
Vi vill öka jämställdheten genom att fokusera på utövarnas egna önskemål och behov
inom idrott, fritids- och kulturområden. Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara
lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Indikatorer

Beskrivning

50/50 Ridsport

Målet är att lika många flickor som
pojkar utövar ridsport.

50%

50/50 Fritidsgårdsverksamhet

Målet är att lika många flickor som
pojkar deltar i verksamheten på
gårdarna.

50%

50/50 Kulturarrangemang för unga

Målet är att lika många flickor som
pojkar deltar i kulturarrangemang.

50%

50/50 Fotboll

Målet är att lika många flickor som
pojkar utövar fotboll.

50%

50/50 dans på kulturskolan.

Målet är att lika många flickor som
pojkar dansar på kulturskolan.

50%

Jämställdhetsbonus

Avser hur många bonusar som
delats ut under 2019 till föreningar
som arbetar aktivt med
jämställdheten.

5
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5.3.1 Driftbudget 2019
Tkr
Intäkter

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

8 239

7 832

9 366

9 366

9 366

Kostnader

81 317

92 456

95 642

97 193

98 630

Nettokostnader

73 078

84 624

86 276

87 827

89 264

5.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Tkr

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

1 349

1 701

1 735

1 701

1 735

1 701

1 735

Avgår engångsanslag
Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)
Volymförändringar
Särskilda satsningar och andra tillskott

1 665

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa
Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram
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6 Socialnämnden
6.1 Ansvarsområde och organisation
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning
samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade
lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer
med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och sysselsättning till
personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.
Socialkontorets tre myndighetsenheter, barn-och ungdomsenheten, vuxenenheten och
biståndsenheten för äldre och funktionshinder, handlägger ärenden enligt SoL, LVU,
LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som gruppboenden, personlig
assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med
missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd
hanterar bland annat övergripande administration, samordning av nämndens budget och
genomför kvalitetsuppföljningar.

6.2 Verksamhetsåret 2019
En kommun som växer
Den demografiska utvecklingen i Upplands-Bro visar en snabbt ökande befolkning med
nästan 1 000 personer de senaste åren. Befolkningsökningen innebär volymökningar
inom Socialnämndens samtliga verksamhetsområden med fler brukare inom
hemtjänsten, ökad efterfrågan av platser för äldre inom vård- och omsorgsboenden samt
fler brukare inom grupp- och servicebostäder. Det innebär också fler klienter inom
nämndens myndighetsenheter med behov av stöd. För att möta ökande behov
organiseras Socialnämndens verksamheter på ett effektivt sätt samt baseras på intern
och extern samverkan. Erbjudna stöd- och behandlingsinsatser ska vara beprövade och
evidensbaserade.
Attrahera, rekrytera och behålla personal
Socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor och undersköterskor tas upp som
bristyrken i Arbetsförmedlingens statistik. Socialkontoret har under flera år har haft
svårigheter med att rekrytera och behålla personal. Myndighetsenheterna har tvingats
använda sig av inhyrda konsulter, vilket är kostnadsdrivande och påverkar stabilitet,
kvalitet och långsiktighet i berörda arbetsgrupper. Under 2018 har behovet av konsulter
minskat avsevärt, även om konsultanställningar fortfarande förekommer. Socialkontoret
har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med situationen och för att öka
attraktiviteten som arbetsgivare. Lönetrappa har införts för socialsekreterare och
biståndshandläggare. Lönetrappan har gjort det lättare att rekrytera, det är dock alltjämt
svårt att hitta erfaren personal. Socialkontoret arbetar aktivt med nära ledarskap och
hållbart medarbetarskap inom Socialnämndens alla verksamheter. Detta arbete kommer
att fortsätta under 2019.
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och nyanlända
Antalet ensamkommande flyktingbarn som Upplands-Bro kommun tar emot har
minskat avsevärt, det tillsammans med förändringar i ersättning från Migrationsverket
har krävt ett omfattande omställningsarbete.
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De flesta av de ensamkommande flyktingbarnen bor numer i familjehem eller
stödlägenheter. Osäkerhet med snabba förändringar i omvärlden liksom i lagstiftning
och ersättningsnivåer kan leda till att ytterligare omställningar behöver genomföras.
Socialkontoret har utvecklat en välfungerande organisation internt vad gäller
mottagandet av nyanlända och har ett nära samarbete med integrationsenheten,
vuxenskolan och arbetsmarknadsenheten. Arbetet kräver ett helhetstänkande och
samverkan över verksamhetsgränser. Ytterligare arbete krävs kring boendekedjan med
fastighetsbolagen då det är svårt att få tillgång till lägenheter. Målet med
integrationsarbetet är att individerna ska bli självständiga och självförsörjande.
Preliminärt ska kommunen under 2019 ta emot 27 personer enligt bosättningslagen och
beräkningen vad gäller eget boende (EBO) är 57 personer.
Ekonomiskt bistånd
Under 2018 har ett mycket bra arbete genomförts för att personer med försörjningsstöd
ska komma ut i egen försörjning genom bl.a. nära samverkan med
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen m.m. Många har lyckats bryta sitt
beroende av försörjningsstöd vilket medfört minskade kostnader för kommunen och en
bättre framtid för den enskilde. I budgeten för 2019 har lagts tuffa mål för att den
utvecklingen ska kunna fortsätta.
Digitalisering
Digitaliseringstakten i samhället är fortsatt hög och Socialnämnden fortsätter arbetet
med att implementera ny teknik i verksamheterna. I den digitaliseringsstrategi som
Socialnämnden antog i januari 2017 nämns bland annat införandet av digital ansökan av
hemtjänst samt införa Mina sidor inom myndighetsenheterna där klienter ska kunna
boka tid med handläggare digitalt. Arbetet fortsätter under 2019. De nya strängare
reglerna gällande dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes i maj 2018, innebär att
socialkontoret säkerställer att all information om individer lagras på ett rättssäkert sätt.
Utveckling av ungdomsarbetet
Utvecklingen av ungdomsarbetet fortgår och kräver samarbete över flera
verksamhetsområden både inom socialkontoret, men också inom kommunen samt med
externa aktörer. De insatser som används ska vara evidensbaserade. Speciellt fokus
läggs på ungdomar med risk att glida in i kriminella miljöer.
Personer med funktionsnedsättning
Upplands-Bro kommun är en växande kommun vilket också innebär att behoven av
insatser ökar också inom området. Här betonas att behoven av ytterligare grupp- och
servicebostäder är omfattande. Inom LSS och socialpsykiatrin märks en ökning av
samsjuklighet vilket ställer ökade krav på personalen samt de arbetsmetoder och
insatser som används.
Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld- och förtryck
Under 2018 anställdes en relationsvåldsstrateg på socialkontoret. Arbetet med att
kartlägga hur arbetet görs idag pågår liksom framtagandet av en handlingsplan med
syfte att skapa ett helhetstänkande kring hur arbetet ska bedrivas. I uppdraget ingår
hedersrelaterat våld och förtryck. För att öka kunskapen krävs samarbete över flera
verksamhetsområden både inom kommunen och med externa aktörer.
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6.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Socialnämndens område är brett och omfattar många verksamheter. I detta dokument
som utgör de politiska prioriteringarna så vill vi lyfta fram ett fåtal mål som vi anser är
särskilt prioriterade. De verksamheter som inte innefattas i dessa mål är för den skull
också viktiga men löper normalt på under Socialkontorets tjänstemannaansvar.

Nämndmål:
En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att undvika
att de kommer i riskzon för kriminalitet
Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser reducera uppkomsten av sociala
problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Socialtjänsten ska också jobba
med kortsiktiga insatser för att tydligare konsekvensbelägga mindre lämpligt beteende
bland unga. Vi vill ytterligare stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i
Upplands-Bro som exempelvis skola, polis, arbetsförmedling, föreningsliv och andra
ideella organisationer.
Indikatorer
•

Andel orosamtal som genomförs tillsammans med Polisen som sker inom 48
timmar

•

Antalet tidiga förebyggande insatser för barn och ungdomar som riskerar att
hamna i utanförskap.

•

Antal insatser inom den sociala insatsgruppen (SIG) ska öka jämfört med
föregående år.

•

Utfall av kommuninvånarnas upplevda trygghet enligt den nationella
trygghetsundersökningen.

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

Andel hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska med i
jämförelse med föregående år

•

Andelen individer som går ut i arbete efter sin etableringsersättning i ska ligga
över riksgenomsnittet.
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•

Implementera handlingsplan för våld i nära relationer under 2019

•

Minska antalet integrationsinsatser som får avslutsorsak målet delvis eller icke
uppfyllt jämfört med föregående år.

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

Antalet avtals, kvalitets -och individuppföljningar som genomförs likartat och
regelbundet inom den interna verksamheten samt inom externt köpta platser
jämfört med föregående år.

•

Antalet medverkande brukare och klienter i socialkontorets
brukarundersökningar och fokusgrupper i jämförelse med föregående år.

•

Antalet informationsinsatser om valfrihet inom nämndens verksamhetsområde
jämfört med föregående år.

•

Se över och kartlägga om det finns behov utav att införa lagen om valfrihet
(LOV) eller lagen om offentligupphandling (LOU) inom någon utav
socialnämnden verksamheter, till exempel inom LSS-området.

•

Andelen klienter som är nöjda med insatsen/det stöd de har fått ifrån IFO
jämfört med föregående år.

•

Andelen boende som är nöjda med sin insats servicebostad samt gruppbostad
enligt LSS jämfört med föregående år.
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6.3.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

205 624

147 567

71 860

72 000

73 000

Kostnader

565 264

533 525

277 787

288 898

300 454

Nettokostnader

359 640

385 958

205 927

216 898

227 454

För 2019 har Socialnämnden reviderats, då Äldre- och omsorgsnämnden har införts.

6.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)

4 238

4 323

4 409

Volymförändringar

5 183

5 481

5 645

950

1 500

1 500

Tkr
Avgår engångsanslag

Särskilda satsningar och andra tillskott
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar

-8 000

Summa (= tillskott enligt budgetdirektiv)

2 371

11 304

11 554

61

70

70

2 432

11 374

11 624

Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram

Ersättning lagen om valfrihet, LOV, ledsagning och avlösarservice
Ersättningen till utförare inom LOV för ledsagning och avlösarservice föreslås vara
oförändrad under 2019.

6.3.2.1 Ekonomiskt bistånd
Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

468

400

200

200

200

Kostnader

22 116

21 020

15 820

22 820

24 820

Nettokostnader

21 648

20 620

15 620

22 620

24 620

Tkr
Intäkter

Arbetet med förändrade rutiner fortsätter liksom samarbete med arbetsmarknadsenheten
och Arbetsförmedlingen för att stödja personer att komma ut i egen försörjning.
6.3.2.2 Ekonomiskt bistånd
Tkr

Budget
2019

Avgår engångsanslag

0

Allmänuppräkning av budgetram (löne- prisjustering)

0

Volymförändring

-5 000

Särskilda satsningar och andra tillskott

0

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar

0

Summa
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-5 000

Plan 2020

Plan 2021

2 000

2 000

2 000

2 000

43(56)

7 Tekniska nämnden
7.1 Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, skötsel av
grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter
inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör
tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och
hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och
grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den
resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden
arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker,
byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

7.2 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Upplands-Bro är en kommun med hög tillväxttakt såväl i antalet bostäder som i nya
arbetsplatser. Detta ställer höga krav på en god miljö för oss i form av upplevd trygghet,
parkeringar, natur- och parkmark liksom på bra och säkra vägar samt en god service i
form av vatten, avlopp, avfallshantering osv.
Kommunen växer snabbt och flera stora exploateringsområden beräknas byggas under
de kommande åren där vatten, avlopp och gator kommer att byggas i kommunens egen
regi. Detta ställer krav på fortsatta investeringar genom digitalisering av tjänster och
utveckling av kommunens geografiska databaser och dokumenthantering för att leda till
en effektivisering av arbetsprocesser och en förbättrad kvalitet i och tillgänglighet till
data.
Tekniska nämnden har som mål att bidra till att dessa faktorer upplevs så bra som
möjligt. Under det kommande året vill vi särskilt prioritera:
Trygg miljö – trygghetshöjande åtgärder som belysning på offentliga platser, vackra
utemiljöer, trafiksäkerhetsåtgärder, säker leverans av VA
Utökad dialog – medborgardialog vid skapande och förändring av offentliga miljöer,
utveckling av digitala hjälpmedel som vår synpunktshantering
Hållbar miljö – utveckling av tätortsnära allmänna ytor, nödvändiga bulleråtgärder,
övergång till miljövänliga bränslen i våra fordon, utbyggnad av VA-nät på landsbygden.
Tekniska nämnden är också en viktig del i utbyggnaden och utvecklingen av
kommunen. Till de nya områdena ska nämnden leverera kommunal infrastruktur som
VA, vägar, gång och cykelvägar, parkering samt natur- och parkmark. Detta kräver att
de tekniska verksamheterna levererar bra underlag vid planering, kvalitetssäkra
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upphandlingar av entreprenader samt ha förmåga att sköta och utveckla den befintliga
infrastrukturen

Nämndmål:
Trygg miljö
Vi fortsätter våra trygghetssatsningar med bl.a. komplettering av belysning samt
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på allmänna platser och vägar.
Vi fortsätter också att satsa på belysning och tillgängliga ytor. Fler ska på ett tryggt sätt
kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra offentliga rum när som helst
på dygnet och under hela året.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre
områden för att uppnå god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikslag, en trygg
kommun för alla året runt och hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet i
vatten- och avloppssystemet.
Indikatorer

Beskrivning

Utförda arbeten i projekt med
prioritet 1 i kommunens Trafik- och
Tillgänglighetsprogram

Målvärde 2019
100%

Antal synpunkter om kommunens
snöröjning

0

Trafikolyckor med personskador
inom kommunens vägnät
Upplevd trygghet/säkerhet genom
medborgarenkät

Indikatorer

Beskrivning

Andel i procent (%) av totala antalet
belysningspunkter på vilka fel
uppstår och där
belysningsupphandlingen anger
inställelse inom 3 arbetsdagar inte
åtgärdas inom 3 arbetsdagar

0%

Antal genomförda behövliga
åtgärder från noteringar i
genomförda trygghetsvandringar.

100%

Antal riktade inventeringar för ökad
trygghet i kommunen

Indikatorer

Målvärde 2019

3

Beskrivning

Andel vattenprover utan anmärkning

Målvärde 2019
100%

Tillskottsvatten

30%

Dricksvattenläckor

20%
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Nämndmål:
Utökad dialog
Upplands-Bro-borna har en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger och syftet är också att skapa mötesplatser
för att uppnå levande platser. Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i
utvecklingen av kommunen därför bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och
utvecklar arbetet med medborgardialoger med målet att genomföra minst ett större
dialogprojekt Vi fortsätter även att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta
hand om synpunkter och klagomål med återkoppling till medborgaren.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer för att uppnå en god dialog och
service till medborgarna.
Indikatorer

Beskrivning

Antal genomförda
medborgardialoger

Målvärde 2019
1

Andel medborgarförslag som
besvaras inom ett år

100%

Antal frågor och andel som besvaras
direkt av Kontaktcenter när någon
kontaktar kommunen

80%

Nämndmål:
Hållbar miljö
En viktig uppgift är att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa
förutsättningar för medborgarna att leva i ett hållbart samhälle. Tekniska nämnden kan
stärka vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom en ökad satsning på källsortering,
medverka till ökad användning av eldrivna fordon samt en förändring av vår egen
fordonspark. Men miljön förbättras även av olika bullerdämpande åtgärder och en
trevlig och tillgänglig närmiljö. Även utbygganden av vårt VA-nät till landsbygden är
en satsning för en hållbar miljö.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre
områden för att uppnå en effektiv resursanvändning som har låg miljöpåverkan,
minskade avfallsmängder och ökad källsortering genom avfallshantering som
uppmuntrar till en hållbar livsstil.
Indikatorer

Beskrivning

Andel belysningspunkter som bytts
ut till LED-belysning

Indikatorer

Målvärde 2019
100%

Beskrivning

Mängd insamlat hushållsavfall per
person och år (kg)

Målvärde 2019
350

Mängd utsorterat matavfall som
sorteras ut för biologisk återvinning
Andel hushåll i kommunen som
sorterar matavfall.
Kundnöjdhetsenkät
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7.2.1 Driftbudget 2019
Tkr
Intäkter

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

5 199

7 464

7 500

7 600

7 700

Kostnader

53 054

61 496

63 232

70 000

77 000

Nettokostnader

47 855

54 032

55 732

62 400

69 300

Siffrorna i tabellen är inklusive kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och räntor).

7.2.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram

Budget
2019

Tkr

Plan 2020

Plan 2021

Avgår engångsanslag
Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)

700

Volymförändringar

1 000

Särskilda satsningar och andra tillskott
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa

1 700

Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram

1 700

7.2.3 Driftbudget 2019, avgiftsfinansierade verksamheterna
Avfall
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

24 689

25 550

25 500

25 500

35 000

Kostnader

24 689

25 550

25 500

25 500

35 000

0

0

0

0

0

Plan 2020

Plan 2021

Nettokostnader

VA
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Intäkter

48 227

52 132

55 000

57 000

59 000

Kostnader

48 227

52 132

55 000

57 000

59 000

0

0

0

0

0

Nettokostnader
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8 Utbildningsnämnden
8.1 Ansvarsområde och organisation
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild
regi.
Vid ingången av 2019 är verksamheterna organiserade enligt följande.
Från årsskiftet 2018/2019 läggs gymnasieskola och gymnasiesärskola i en separat
nämnd. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller
nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola. Utbildningskontoret leds av en utbildningschef.
Förskolan är organiserad i 6 områden som leds av 6 förskolechefer samt en
verksamhetschef förskola. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer
samt en verksamhetschef för skola. Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika
sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, som arbetar konsultativt och
med förebyggande stöd till personal inom förskola och skolan, en enhet för modersmål
och nyanlända, samt kommunens kostenhet. Totalt antal anställda, inklusive
tidsbegränsade anställningar, inom nämndens verksamheter är cirka 900 personer.

8.2 Verksamhetsåret 2019
Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass.
Alliansens absoluta prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska
alltid ställa oss frågan vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever.
Följande områden är prioriterade:
1. Kunskapslyft
2. Ökad trygghet, ordning och studiero
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Rektorer, förskolechefer och annan förskole- och skolpersonal är de viktigaste
byggstenarna för att skapa en förskola och skola i toppklass. Vi ska tillvarata deras
kunskap och erfarenhet och ge dem möjlighet att utvecklas vidare. Samtidigt ska
förskolan och skolan vara så attraktiv att den lockar till sig och behåller kompentent
personal. Vi ska ligga i framkant i den digitala pedagogiska utvecklingen.
Det är mycket viktigt med tidiga insatser för att hjälpa och stödja barn i behov av
särskilt stöd, särskilt begåvade barn och barn som är i utanförskap eller bedöms
sannolikt kunna hamna i utanförskap. Genom att tidigt hjälpa dessa barn sparas mycket
personligt lidande och vi investerar långsiktigt i deras utveckling vilket leder till lägre
framtida kostnader.
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Samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis ska stärkas. Sociala team i samverkan
med socialtjänsten kan vara ett sätt att arbeta förebyggande och främjande för att öka
tryggheten.

Det är rektorer, förskolechefer och annan förskole- och skolpersonal som vet bäst vad
som krävs för att förbättra just sin verksamhet. Vi vill därför öka skolornas och
förskolornas självbestämmande och ge dem större möjligheter att utveckla
verksamheterna utifrån varje skolas och förskolas förutsättningar. De ska kunna, så
långt som möjligt, välja vilka tjänster som de ser behov av. På så sätt för vi över mer av
beslutsfattandet till förskolorna och skolorna.
Vi ser positivt på tvålärarsystem i låg- och mellanstadiet och uppmuntrar till att det
prövas, där så är möjligt, för att utvärdera om det är en konstruktiv väg.
Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Vi välkomnar ett
ökat samarbete med idrottsföreningar för att öka aktivitetsnivån bland eleverna.
Ekonomin måste komma i balans. Nuvarande underskott i budget måste hanteras. Det
krävs ett systematiskt arbete för att internt generera mer barn- och elevnära resurser.

8.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
I detta dokument, som utgör de politiska prioriteringarna, vill vi lyfta fram ett fåtal mål
som vi anser är särskilt prioriterade. De verksamhetsdelar som inte innefattas i dessa
mål är för den skull inte viktiga men löper normalt på under Utbildningskontorets
förvaltningsansvar.
Kunskapslyft
Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare,
förskolechefer, förskollärare och annan förskole- och skolpersonal. Att attrahera och
behålla kompetent och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra
möjligheten att öka barns och elevers kunskapsinhämtning. För att klara det behövs
konkurrenskraftigare anställningsvillkor bättre arbetsmiljö i förskola och skola samt
ökat fokus på bättre ledarskap.
Varje skola och förskola ska ges ökat självbestämmande vilket ökar skolpersonalens
möjligheter att påverka. Det är en byggsten för att skapa en attraktiv arbetsplats, och
ökad trivsel bland förskole- och skolpersonalen spiller ofta över till barn och elever.
Kunskapslyftet ska säkras genom att öka andelen pedagogisk personal.
Samverkan med det lokala näringslivet ska öka för att ge elever bättre möjlighet till
praktikplatser.
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En del i arbetet med likvärdighet i skolan är att ytterligare kvalitetssäkra rättelser av
nationella prov.

Nämndmål:
Alla elever når målen för sin utbildning
Indikatorer
Följande indikatorer ska visa på kontinuerlig förbättring:
• [Ifylles i samband med nämndens interna budget]

Nämndmål:
Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9
Indikatorer
Följande indikatorer ska visa på kontinuerlig förbättring:
• [Ifylles i samband med nämndens interna budget]
Ökad trygghet, ordning och studiero
I förskolan och skolan ska alla barn och elever känna sig trygga. Det ska vara en plats
där alla kan vara sig själva och accepteras som de är. Våld, hot, kränkningar och
mobbing är oacceptabelt och ska med kraft motarbetas. Studiero samt ordning och reda
är viktiga faktorer för att öka motivation och resultat.
Samarbetet med socialtjänst ska stärkas. Sociala team i samverkan med socialtjänsten
kan vara ett sätt att arbeta förebyggande och främjande för att öka tryggheten.
Det är viktigt att främja barns och elevers fysiska samt psykiska hälsa. Det krävs tidiga
insatser för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella
förmågor. Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd,
särskilt begåvade barn och andra barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i
utanförskap.

Nämndmål:
Ökad trygghet, ordning och studiero
Indikatorer
Följande indikatorer ska visa på kontinuerlig förbättring:
•

[Ifylles i samband med nämndens interna budget]

Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där
barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna
välja skola och förskola ska vara en självklarhet.
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Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare; både som läroplats för eleverna och som
arbetsplats. Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende
av om de är kommunala eller fristående. Det gäller allt från exempelvis nyttjande av
gymnastikhallar till möjlighet att etablera verksamhet i nybyggda lokaler. Kommunen
ska verka för att fristående skolor och förskolor etablerar sig vid nybyggnation av
förskole- och skollokaler.
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning.
Det krävs en bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar
barn och elevers lärande. Resurser behöver omfördelas så att de förs ut nära barn och
elever.
Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara behovet av förskoleoch skolplatser.
Vi uppmuntrar våra skolor och förskolor att profilera sig och vi ger de kommunala
skolorna och förskolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de
har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till
Upplands-Bros skolor.

Nämndmål:
Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och kommunala
förskolor och skolor
Indikatorer
• [Ifylles i samband med nämndens interna budget]

8.3.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

124 750

118 000

64 235

66 200

69 000

Kostnader

849 135

872 192

736 296

797 576

861 289

Nettokostnader

724 385

754 192

672 061

731 376

792 289

I utfall 2017 och budget 2018 ingår gymnasieverksamheten
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8.3.1.1 Prestationer/Nyckeltal
Verksamhet antal barn/elever
Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare
Pedagogisk omsorg, nattomsorg

Vt 2019

Ht 2019

Snitt 2019

Snitt 2018

Förändring

56

56

56

51

5

15

15

15

15

0

Förskola 1-5 år

2 000

1 940

1 970

1 899

70

Fritidshem 6-9 år

1 450

1 526

1 488

1 413

75

430

440

435

403

32

3 510

3 670

3 590

3 427

163

44

46

45

41

4

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

8.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Budget
2019

Plan 2020

0

0

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)

12 619

12 656

14 063

Volymförändringar

36 500

30 702

30 650

Tkr
Avgår engångsanslag

Särskilda satsningar och andra tillskott

Plan 2021

700

15 300

16 000

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar

-8 920

0

0

Summa

40 899

58 658

60 713

1 772

1 500

1 500

42 671

60 158

62 213

Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram
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9 Äldre- och omsorgsnämnden
9.1 Ansvarsområde och organisation
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten
samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över
65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och
sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.
Socialkontorets biståndsenhet som finns under de tre myndighetsenheterna, ansvarar för
äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt SoL.
Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, vård- och omsorgsboenden
äldreboenden, Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd hanterar bland annat
övergripande administration, samordning av nämndens budget och genomför
kvalitetsuppföljningar.

9.2 Verksamhetsåret 2019
En kommun som växer
Den demografiska utvecklingen i Upplands-Bro visar en snabbt ökande befolkning med
nästan 1 000 personer det senaste året. Befolkningsökningen innebär volymökningar
inom Äldre- och omsorgsnämndens samtliga verksamhetsområden med fler brukare
inom hemtjänsten, ökad efterfrågan av platser för äldre inom vård- och
omsorgsboenden, förebyggande insatser samt ökat behov av dagverksamhet för
personer med demenssjukdom. För att möta ökande behov baseras Äldre- och
omsorgsnämndens verksamheter på intern och extern samverkan.
Attrahera, rekrytera och behålla personal
Sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare tas upp som bristyrken i
Arbetsförmedlingens statistik. Socialkontoret har under flera år haft svårigheter med att
rekrytera och behålla personal, under senare år har dock personalläget för
sjuksköterskor och undersköterskor varit stabilt. Det är fortsatt svårt att rekrytera
finsktalande personal. Biståndsenheten har tvingats använda sig av inhyrda konsulter,
vilket är kostnadsdrivande och påverkar stabilitet, kvalitet och långsiktighet.
Socialkontoret har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med situationen och för att
öka attraktiviteten som arbetsgivare. Lönetrappa har införts för biståndshandläggare.
Lönetrappan har gjort det lättare att rekrytera, det är dock alltjämt svårt att hitta erfaren
personal. Socialkontoret arbetar aktivt med nära ledarskap och hållbart medarbetarskap
inom Äldre- och omsorgsnämndens alla verksamheter. Detta arbete kommer att fortsätta
under 2019.
Utveckling av stöd och insatser för äldre
För att stödja personer att leva ett självständigt liv långt upp i åldrarna krävs ett ständigt
pågående utvecklingsarbete inom socialkontorets olika verksamheter. Ett viktigt fokus
är brukarnas upplevelse av trygghet. Socialkontoret har en väl fungerande enhet som
arbetar med förebyggande insatser och dagverksamhet för personer med
demenssjukdom. Behov av hemtjänst ökar kontinuerligt liksom behovet av vård- och
omsorgsboendeplatser. Trygg/förstärkt hemgång infördes under 2018 för att ge utökad
stöd till personer efter sjukhusvistelse.
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Bland personer som har stöd och insatser märks en ökad samsjuklighet, vilket ställer
ökade krav på personalens kompetens.
Digitalisering
Digitaliseringstakten i samhället är fortsatt hög och Äldre- och omsorgsnämnden
fortsätter arbetet med att implementera ny teknik. Den digitala tekniken ska på olika sätt
kunna användas av brukare, anhöriga, biståndshandläggare och utförare i
verksamheterna. I den digitaliseringsstrategi som Socialnämnden antog i januari 2017
nämns bland annat införandet av digital ansökan av hemtjänst samt införa Mina sidor
inom myndighetsenheterna där klienter ska kunna boka tid med handläggare digitalt.
Arbetet fortsätter under 2019. De nya strängare reglerna gällande
dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes i maj 2018, innebär att socialkontoret
säkerställer att all information om individer lagras på ett rättssäkert sätt.
Våld i nära relationer
Under 2018 anställdes en relationsvåldsstrateg på socialkontoret. Våld i nära relation
förekommer även på olika sätt inom äldreområdet. Arbetet med att kartlägga hur arbetet görs
idag pågår liksom framtagandet av en handlingsplan med syfte att skapa ett helhetstänkande
kring hur arbetet ska bedrivas. I uppdraget ingår hedersrelaterat våld. För att öka kunskapen
krävs samarbete över flera verksamhetsområden både inom kommunen och med externa
aktörer.

9.3 Prioriterade områden med mål och indikatorer
Nämndmål:
Utveckla valfriheten och aktiva val
Indikatorer:
•

Öka andelen brukare som upplever att de fick välja sin hemtjänstutförare jämfört
med föregående år

•

Öka andelen boende som upplever att de fick välja sitt vård- och omsorgsboende
jämfört med föregående år.

•

Öka valfriheten för nämndens målgrupp genom e-hälsa jämfört med föregående
år. Avser en ökad valfrihet till individuella lösningar genom möjligheten att
ansöka om insatser digitalt.

•

Öka antalet vård- och omsorgsboenden inom LOV jämfört med föregående år.

•

Öka den brukaranpassade informationen om valfrihet inom äldrenämndens
verksamhetsområde jämfört med föregående år.

•

Öka antalet icke- biståndsbedömda aktiviteter för äldrenämndens målgrupper
jämfört med föregående år.
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Nämndmål:
Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för alla
Indikatorer:
•

Öka användandet av digital teknik för brukare inom äldreomsorgen i jämförelse
med föregående år

•

Öka antalet medverkande i förebyggande enhetens aktiviteter i jämförelse med
föregående år

•

Öka antalet medverkande i volontärverksamhetens aktiviteter i jämförelse med
föregående år

•

Öka antalet medverkande i anhörigstödsverksamhetens aktiviteter i jämförelse
med föregående år.

•

Minska antalet fallavvikelser inom äldrenämndens verksamheter i jämförelse
med föregående år

•

Öka deltagandet i dagverksamheten för personer med demenssjukdom i
jämförelse med föregående år

Nämndmål:
Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer
Indikatorer:
•

Öka andelen och utbudet av anpassade bostäder för äldrenämndens målgrupper
jämfört med föregående år.

Utreda möjligheten till plats på vård- och omsorgsboende ifrån den dag en individ fyller
85 år.

9.3.1 Driftbudget 2019
Tkr

Utfall 2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Intäkter

0

0

31 839

32 839

33 839

Kostnader

0

0

239 092

259 092

279 092

Nettokostnader

0

0

207 253

226 253

245 253
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9.3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram
Tkr

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

3 481

3 551

3 622

21 165

24 164

27 164

83

600

600

0

0

0

24 729

28 315

31 386

61

70

70

24 790

28 385

31 456

Avgår engångsanslag
Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering)
Volymförändringar
Särskilda satsningar och andra tillskott
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar
Summa
Förändring kapitalkostnader
Förändring budgetram

Ersättning lagen om valfrihet, LOV, hemtjänst
Ersättningen till utförare inom LOV för hemtjänst föreslås vara oförändrad under 2019.
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Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-11-12

KS 18/0413

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen fastställs.

Sammanfattning
Varje år ska samtliga nämnder anta en intern kontrollplan. För kommunstyrelsen
har Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit
fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2019.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 november 2018.

Ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen för
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt
ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och
bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen för sina
verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande
organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen. Varje år
ska varje nämnd anta en internkontrollplan. För Kommunstyrelsen har
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit
fram ett förslag till intern kontrollplan för 2019.
Vid upprättande av förslag till 2019-års interna kontrollplan för
Kommunstyrelsen har ett delvis nytt arbetssätt tillämpats för att efterleva
kommunens antagna reglemente för intern styrning och kontroll. Samtliga
avdelningar, staber och enheter har identifierat risker som är aktuella för sin
verksamhet inom följande tre kategorier:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

-

Effektivitet och produktivitet i verksamheten
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Alla identifierade risker har bildat en bruttolista av risker för
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Alla identifierade
risker i bruttolistan har risk- och väsentlighetsanalyserats av respektive kontors
ledningsgrupp. Med hänsyn tagen till risk- och väsentlighetsanalysen har sedan
ett antal risker valts ut som prioriterade risker, vilka är med i
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

Datum

Vår beteckning

2018-11-12

KS 18/0413

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsens interna kontrollplan. För de prioriterade riskerna har det
planerats kontrollmoment och/eller åtgärder som ska genomföras under 2019.
Ett kontrollmoment är en kontroll som återkommer med en viss vald frekvens
för att se ifall ett visst moment, inom en process där en risk identifierats, har
någon avvikelse. En åtgärd är en insats som planeras för att förändra/förbättra
något med mål att reducera eller eliminera den aktuella risken.
Prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment och åtgärder som planerats
finns i bilaga 1. Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån ett
barnperspektiv.

Maria Johansson
Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Intern kontrollplan 2019 (Kommunstyrelsen)
Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Kompetensförsörjning

Risk att kommunens
verksamheter inte klarar
servicen till medborgarna på
grund av brist på kompetenta
medarbetare

Personalomsättning

Rutiner kring
kompetensförsörjning efterlevs
inte

Åtgärder

Vad kontrolleras?
Definierad personalomsättning,
total och uppdelad
chef/medarbetare
Hur sker kontrollen?
Statistikuppföljning
När utförs kontrollen?
Varje halvår
Starta en ny kompetens-enhet
vars syfte är att kvalitetssäkra
alla rekryteringar och stödja
enheterna med timvikarier

Slutdatum
2019-12-31
Kommunikation

Negativa kampanjer/felaktiga
vinklingar i sociala medier
Felaktig negativ information
minskar förtroendet för
kommunen och varumärket
försvagas. Med tydliga rutiner
kan vi bemöta och skapa
trovärdighet.

Kommunikationsstaben tar
fram en skriftlig rutin för att
hantera negativa
kampanjer/felaktiga vinklingar
i sociala medier
Rutinen ska vara en del av
kommunikationsstabens
arbetsrutiner.
Slutdatum
2019-12-31

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Kommunledningskontoret)

Hantering av förtroendevalda
och politiska partier

Kommunen betalar ut
felaktiga arvoden till
förtroendevalda

Kontroll av utbetalda arvoden

Bristande skriftliga rutiner för
arvodeshantering. Oklar
ansvarsfördelning mellan kanslioch personalstab. Inga krav på
hur partierna ska lämna
korrekta uppgifter för att
möjliggöra handläggning av
fasta arvoden.

Åtgärder

Vad kontrolleras?
Arvoden
Hur sker kontrollen?
Stickprov
När utförs kontrollen?
September 2019
Rutin för arvodeshantering
Kanslistaben tillsammans med
Personalstaben tar fram en
rutinbeskrivning för
arvodeshanteringen
Slutdatum
2019-05-31

Efterlevnad av tillämpliga
lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Avtalstrohet

Att inte rätt varor och tjänster
köps på ramavtalen och att
inte ramavtalsleverantörerna
används.

Kontroll av ett urval antal
ramavtal och vilka
leverantörer som använts för
vissa varor och tjänster.

Risk för ökade kostnader för
kommunen och lägre kvalitet på
levererade varor och tjänster då
inte avtal som upphandlats
efterföljs.

Vad kontrolleras?
Att varor köps på rätt avtal.
Hur sker kontrollen?
Stickprovskontroller
När utförs kontrollen?
Rapporter september
Utbildning och information
Utbildning sker av medarbetare
och chefer rörande upphandling
och avtalshantering
Slutdatum
2019-12-31

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Hantering av personuppgifter

GDPR efterlevs inte fullt ut

Kontroll av de incidenter som
rapporterats

GDPR infördes i maj 2018 och
innebär nya krav på hantering
av personuppgifter. Nya regler
medför en risk för att dessa inte
implementerats fullt ut.

Åtgärder

Vad kontrolleras?
Incidentrapporter
Hur sker kontrollen?
Granskning av hanterade
incidenter
När utförs kontrollen?
Rapport september
Rutin för incidentrapportering
Under våren 2019 tas en enkel
rutin för incidentrapportering
fram
Slutdatum
2019-05-31

Politiskt beslutsfattande

Delegationsbeslut
rapporteras inte till nämnd

Kontroll av anmälda
delegationsbeslut

Oanmälda delegationsbeslut
gör att dessa inte vinner laga
kraft. Detta innebär en osäker
beslutsprocess och att beslut
verkställs utan att de har
delgetts.

Vad kontrolleras?
Delegationsbeslut till nämnder
Hur sker kontrollen?
Stickprov
När utförs kontrollen?
Rapport september
Informationsinsatser
Arbete ska ske med att
informera och utbilda rörande
vikten av att anmäla beslut
fattade på delegation
Slutdatum
2019-12-31

Kategori

Process

Risker

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Oklarheter och bristande
information mellan olika
processteg och överlämning
vid projekt kan leda till sämre
resultat.
Risken finns att resultaten i
projekten blir sämre än planerat
på grund av att arbetsmoment
inte blir utförda eller att fler gör
samma sak, eller att
överlämning kan ske på olika
sätt, med bristfällig
dokumentation och på kort
varsel.

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Underfinansierade projekt på
grund av bristande rutiner att
ta fram kostnadsberäkningar
för exploateringsbidrag som
står sig över tid och där
kostnadstäckning under hela
exploateringsprocessen
säkerställs
Avsaknad av rutiner för stora
projekt med betydande
kostnader och långa ledtider
och där intäkterna kommer
mycket senare samt leder till att
projektet blir underfinansierat.

Kontrollmoment

Åtgärder
Ta fram beskrivningar och
rutiner för att beskriva de
olika processtegen mer
ingående, f.f.a. i gränssnitten
mellan plan och
genomförande samt mellan
genomförande och drift.
Åtgärden ska motverka
osäkerhet och informationstapp
i de olika processtegen.
Slutdatum
2019-12-31

Ta fram en rutin som
beskriver hur ekonomin ska
hanteras för stora projekt
med betydande kostnader
och långa genomförandetider.
Säkerställa kostnadstäckning
under hela
exploateringsprocessen.
Slutdatum
2019-12-31

Kategori

Process

Risker

Efterlevnad av tillämpliga
lagar och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Risk att kommunen begår
formella fel
Risken finns att kommunen gör
formella fel i förhållande till
lagstiftningen på grund av att
arbetsmoment inte blir utförda
eller att fler gör samma sak,
eller att överlämning kan ske på
olika sätt, med bristfällig
dokumentation och på kort
varsel. Detta kan leda till stora
förtroendeskador.

Kontrollmoment

Åtgärder
Ta fram beskrivningar och
rutiner för att beskriva de
olika processtegen mer
ingående, f.f.a. i gränssnitten
mellan plan och
genomförande samt mellan
genomförande och drift.
Åtgärden ska motverka
osäkerhet och informationstapp
i de olika processtegen.
Slutdatum
2019-12-31
Ta fram och uppdatera
laglistor
Säkerställa att kontoret är
uppdaterade på de lagar som
finnas att förhålla sig till.
Slutdatum
2019-04-30

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sanna Ajaxén

2018-11-12

KS 18/0265

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen
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Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Partistöd 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Samtliga partier beviljas partistöd i enlighet med gällande regler för partistöd i
Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Enligt 4 kap. §§ 31-32 kommunallagen ska de partier som finns representerade
i kommunfullmäktige lämna in årlig redovisning för hur partistödets använts.
Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin.
Samtliga partier har inkommit med redovisningar. Kommunledningskontoret
föreslår därmed att partistöd betalas ut för 2019 i enlighet med gällande regler.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018.



Partiernas redovisningar av använt partistöd 2017

Barnperspektiv
Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete.
En fungerande lokal demokrati har positiva effekter för hela samhället och
därmed också för barn och unga.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Redovisning av partistöd 2017, Sverigedemokraterna
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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Datum

Vår beteckning

2018-11-12

KS 18/0265

Redovisning av partistöd 2017, Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2017, Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2017, Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2017, Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd 2017, Liberalerna
Redovisning av partistöd 2017, Moderata Samlingspartiet
Redovisning av partistöd 2017, Miljöpartiet

Beslut sänds till
 Samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Karl Ölander
den 27 juli 2018 09:23
kommunstyrelsen
VB: Partistöd

Hej,
Detta får bli V:s redovisning av partistöd. In i ärendet.
Hälsningar
/Karl
Från: Erik Karlsson
Skickat: den 26 juli 2018 22:19
Till: Karl Ölander <Karl.Ohlander@upplands-bro.se>
Kopia: Kerstin Åkare <Kerstin.akare@upplands-bro.se>
Ämne: Partistöd

Hej Karl!

Ni brukar ju alltid påminna om att det är dags att redovisa partistödet för att vi skall komma ihåg
redovisningen vilket jag ber er att återigen göra framgent före den sista juni. Med nya namn på
varje post förutom gruppledaren missade vi redovisningen totalt.

Jag har bara tillgång till var våra pengar har gått till grafiskt och det ger
pålagor för partidistrikt, mm 43%
Media, administration 17%
Medlemsvård, mötesverksamhet, externa hyror 29%
Informationsmat., agitation, representation 11%

Med vänlig hälsning
Erik Karlsson
ordf. V Uppl.-Bro

Redovisning av lokalt prtistöd 2017
Moderata Samlingspartiet i Uppalnds-Bro

Lokalt partistöd
Hyresbidrag
Kommunalt bidrag
Summa

277 622 kr
44 196 kr
5 000 kr
326 818 kr

326 818 kr

Avsättningar till
lokal valfond

190 000 kr

190 000 kr

44 196 kr
4 035 kr
79 280 kr
15 804 kr
4 649 kr
600 kr
28 882 kr

177 446 kr

Kostnader
lokalkostnader
Förbrukningsmaterial, Kontorsmtrl
Kampanjer, konferenser, utbildningar

Medlemsmöten, Årsmöte
Avtack, födelsedagar etc
Datakommunikation, Bankkostnader
Adm ersättninmg till riksorg
Summa avsättningar och kostnader

Lars Axelsson
kassör
Moderata Samlingspartiet i Upplands-Bro

367 446 kr

g

Llpplclnds-Bro
nglgrans

Redovisni

FLATS
GER
SOM
KOMMUNEN

kningsintyg

partistöd

av kommunalt

Personuppgifier sum lämnas kummer att registreres i kommunens ärendehanleringssystem

Redovisning
Redovisnlngen

ska avse perioden 1 januari till 31 december

och inlämnas senast den

30 juni året efter utbetalning.

Partiuppgifter
Partinamn

Organisatiunsnummer

Upplands-Bro Centerpartkrets

3024465203

Adress

Postnummer

on

Domkraftsvägen 1

19740

Bro

Kontaktperson

Telefon

RicardV\fikmanKoljo

+46 70 422 05 35

Redovisning av partistöd
Reduvisningen avser âr

Erhállet partistöd

2017

91 400 SEK
Kommunalt lokalbidrag: 75 000 SEK.

Sparat pariistöd från föregáende àr

Eventuelll bifogade handlingar

63 331,09 SEK

_

Användning av partistöd
Kostnader för lokal, utbildning, ersättning till föresläsare, material, utskid< m.m.

Kommunalt
Kommunalt

partistöd, 2017:
lokalbidrag, 2017:

91 400 SEK.
75 000 SEK.

Kommunal lokalhyra: 75 000 SEK.
20 660 SEK.
Kurser, Konferanser:

166 400 SEK. Partikampanj:

Summa:
Förbrukat, 171231:

112 337 SEK. Övrigt:
Summa,171231:

11 224 SEK.

5 493 SEK.
112 377 SEK.

Överskott,

171231:

54 023 SEK.

Prognos,

171231:

50 000 SEK, (fonderas till kommande val).

Upplands-Bro

kommun

Partistöd som överförts till andra delar av

Vilka motprestationer har erhållits für an stärka

paniorganisatinnen

partiets ställning i den lnkala demokratin

- Fler medlemmar.
- Deltagit i olika debattforum.
- Informerat om partiets ställning

i de olika Iokala frågoma.

Küpta tjänsler frán andra delar av

Vilka motprestationer har erhállils für att stärka

partiurganisationen

partiets ställning i den lokale demokratin

Endast under kalenderàr.

Ledarutbildning.

Fonderade

medel

inför nästa val

Belopp

325 000 SEK.

Underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Kungsängen 2018-07-30
Underskrift ordförande

U

Narnnfürtydligande

Namnförtydligande

Ricard Vlfikman Koljo

l

CE

Upplands-Bro

kommun

Granskningsintyg
ska granskas av en person som partiet själv utser.

Redovisningen

Granskningsrapport
Beskriv hur granskningen har utförts och vilket material som legat fill grund för granskningen

Följande material har använts för granskningen:
~ Krestsens transaktionsutdrag från den egna banken, där konton innehavs.
- Huvudbok.
- Saldolista.
- Verifikationslista.
- Resultat- och Balansräkning.

Jag intygar härrned att redovisningen

ger en rättvisande bild av partiets användning

lokalt partistöd under det gàngna året.
Ort och datum

Upplands-Bro
Unde

Kommmun_201

8-07-30

kritt av parliets utsedda granskare

Namnförtydligande

Lisa Edwards
Telefun

Epost

073-960 42 80

lisa.edwards@upplands-bro.se

av
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anna Björklund

2018-11-15

KS 18/0401

Utvecklingsstaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anna.Bjorklund@upplands-bro.se

Strategi för ett socialt hållbar Bro
Förslag till beslut
1. Strategin för ett socialt hållbart Bro antas
2. Kommundirektören får i uppdrag att utreda Broskolans placering
3. Kommundirektören får i uppdrag att utreda snabblokalisering av
arbetsplatser inom kommunen och kommunägda företag till Bro
4. Kommundirektören får i uppdrag att se över handlingsplanernas
utformning. Inriktningen ska särskilt beakta ökad polisiär närvaro, ökad
vuxennärvaro, samordning av väktar- och ordningsvaktinsatser och
kameraövervakning

Sammanfattning
BRÅ beställde av kommunledningskontoret ett förslag på en strategi för ett
socialt hållbart Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna. Social hållbarhet
ingår i det större begreppet hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora
socioekonomiska skillnader och är identifierat av polisen som ett utsatt
område. Målbild för strategin är att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp
till. Tre fokusområden har identifierats och ett antal delmål. Till fokusområden
kopplas även ett antal insatser. Konkreta handlingsplaner bör tas fram och
skapandet av en BID bör initieras av kommunen tillsammans med tongivande
aktörer i Bro.

Beslutsunderlag


Strategi för ett socialt hållbart Bro

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

År 2017 beställde BRÅ i Upplands-Bro av kommunledningskontoret ett förslag
på en strategi för långsiktig utveckling av den sociala hållbarheten i tätorten
Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna.
Social hållbarhet är ett brett begrepp och utgör en av tre delar av det större
begreppet hållbar utveckling.
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda2030 som innehåller 17 globala
mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193

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

Datum

Vår beteckning

2018-11-15

KS 18/0401

Kommunledningskontoret
medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader mellan invånare
och behöver gå från att vara en delad till en sammanhållen tätort. Bro är en
plats som förknippas med en socioekonomisk problematik, utanförskap och
tecken på ökande kriminalitet.
I ett negativt scenario försämras situationen de kommande åren och då blir det
mer resurskrävande för kommunen att vända tillbaka utvecklingen. I ett
positivt scenario gör kommunen och andra aktörer en kombination av reaktiva
och förebyggande insatser och kan få in Bro på en annan utvecklingsbana
innan problemen hunnit bli alltför djupa.
År 2015 identifierades området Finnsta av polisen som ett socialt utsatt
område. Området innefattar således området Finnsta och Råby.
Problembilden i centrala Bro erbjuder även möjligheter. Det finns värdefulla
mänskliga och ekonomiska resurser i Bro. Viljan och engagemanget bland
boende, näringsliv, civilsamhälle och kommunen finns. Det behöver dock
utvecklas och föras samman.
Upplands-Bros vision är att vara kommunen som ger plats.
Med utgångspunkt i visionen föreslås en målbild för social hållbarhet i Bro:
Hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på.
För att ge strategin kraft och långsiktighet föreslås att arbetet inriktas mot
fokusområden med följande delmål:


Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga

Delmål: Sambandet mellan elevers socioekonomiska situation och skolresultat
ska minska. Den upplevda tryggheten ska öka. Fler flickor och unga kvinnor
tar del av det offentliga rummet.


Inkludering av vuxna i utanförskap

Delmål: Andelen förvärvsarbetande i centrala Bro ska öka. Antalet
ohälsodagar bland vuxna ska minska.


Utvecklingssamarbete med de boende

Delmål: Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan
valen.
Till respektive fokusområde finns ett antal insatser kopplade. En omställning
krävs för att kommunen fullt ut ska kunna leva upp till strategins ambitioner
och förväntningar. För att kunna realisera genomförandet av insatsområdena
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Kommunledningskontoret
behövs därför konkreta handlingsplaner med tydliga delmål och indikatorer.
Insatsområdenas handlingsplaner kan med fördel konkretiseras i budgetarbetet
med mål med arbetet, förslag på aktiviteter och insatser på kort sikt, indikatorer
för uppföljning samt i förekommande fall behov av avsatta medel i syfte att
hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet. Kommunen bör ta initiativ till
att bilda en BID tillsammans med tongivande aktörer i centrala Bro.

Återremiss
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde den 7 november
2018. Beslutet var följande:
Ärendet återremitteras till kommundirektören med följande förslag/synpunkter att
kommenteras med konkreta förslag till åtgärder:
• Broskolan - Påverkan åt båda håll positivt och negativt av placering.
• Arbetsplatser. Vad kan kommunen och kommunägda företag bidra med i närtid.
Vilka? Hur många?
• Behovet av polisiär närvaro dygnet runt och stationär polisstation i Bro.
• Kameror behövs på fastigheter och offentliga platser som ägs av kommunen
och/eller andra t.ex företag.
• Ordningsvakter behövs i de mest utsatta delarna av Bro.
• Behovet av samordning för de väktare som anlitas i Bro samt möjligheten att
ytterligare öka insatserna över dygnets mest brottsintensiva delar.
• Behovet av blandade upplåtelseformer i Bro centrala delar.
• Hur processen med FÖP Bro-tätort kan användas för att stärka den sociala
användbarheten.
• Den socioekonomiska nulägesanalysen bör fokusera på Råby och Finnsta att
jämföras med övriga Bro som helhet.”

I återremissen har nedanstående områden lagts till i strategin efter samtal med
utvecklingschefen och avdelningschefen för övergripande planering.
Kommundirektören får i uppdrag att fatta beslut om följande punkter:


Broskolans placering och utlokalisering av arbetsplatser inom
kommunen och kommunägda företag till Bro



Inriktningen i handlingsplanerna ska särskilt beakta ökad polisiär
närvaro, ökad vuxennärvaro, samordning av väktar- och
ordningsvaktinsatser och kameraövervakning

Social hållbarhet får ett större fokus i den övergripande fysiska planeringen och
är ett av temaområdena i arbetet med fördjupad översiktsplan. I den
socioekonomiska analysen jämförs Råby och Finnsta med övriga Bro som
helhet. Kommunen har endast tillgång till detaljerad statistik över tätorten Bro i
en viss utsträckning och har därför kompletterat med statistik som hänger
samman med socioekonomisk utsatthet. Behovet av blandade upplåtelseformer
i centrala Bro återfinns under fokusområde förbättring av uppväxtvillkoren för
barn och unga.
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Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Barn och barns livsmiljö påverkas positivt av beslutet då flera av insatserna
syftar till att öka tryggheten i området och förbättra uppväxtvillkoren för barn
och unga. Ett av fokusområdens fokuserar extra mycket på barn och unga och
deras framtid. Strategin har ett tydligt familjeperspektiv för att stärka barn och
unga. Arbetet med social hållbarhet bidrar till att förbättra uppväxtvillkoren för
barn och unga genom bland annat ökad trygghet, ökad jämlikhet och ökad
inkludering.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Ölander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Strategi för ett socialt hållbart Bro
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www.upplands -bro.se

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms
naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård
med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en
spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt
boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd.
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Inledning

1.1

Uppdrag

Inledning

År 2017 beställde BRÅ i Upplands-Bro av kommunledningskontoret ett förslag
på en strategi för långsiktig utveckling av den sociala hållbarheten i tätorten
Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna.
Framtagandet av detta program har handlagts av kommunens
hållbarhetsstrateg. Arbetet har haft följande utgångspunkter:




Utveckling behöver ske utifrån platsens egna förutsättningar och unika
kvaliteter och kopplas till kommunens vision
Helhetssyn och långsiktighet behöver prägla strategin
Kommunens resurser behöver samordnas utifrån ett lokalt perspektiv –
och integreras i samverkansstrukturer med alla de aktörer som har
påverkan på platsens utveckling.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan (se Bilaga 1) för 2018 som
omfattar de trygghetsarbeten som pågår och beslutats i kommunen. En stor del
av de insatser som är pågående är lokaliserade till Bro och framförallt Bros
centrala delar.
Kommunen bedriver parallellt ett arbete med fördjupad översiktsplan för Bro. I
uppdraget ingår att särskilt titta på temat social hållbarhet. Kommunens
hållbarhetsstrateg är delaktig i arbetet och samordning sker löpande mellan
projekten. En kartläggning av socioekonomiska faktorer ingår i arbetet.
Kartläggningen är inte slutförd och resultaten kan enbart i viss utsträckning tas
med i strategin. Strategin har också en stark koppling till Agenda 2030 och de
statliga folkhälsopolitiska målen.
Den strategi som här presenteras bör ses som ett föränderligt arbete där
kommunstyrelsen löpande kan precisera och revidera strategin i takt med att
nya behov identifieras och erfarenheter och lärdomar dras. Social hållbarhet
behöver vara en integrerad del i hela kommunorganisationen. I arbetet med
fysisk planering är processen med fördjupad översiktsplan Bro en positiv kraft
som bidrar till en ökad social hållbarhet.

1.2

Om Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett brett begrepp och utgör en av tre delar av det större
begreppet hållbar utveckling. Utöver social hållbarhet ingår även miljömässig
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Flera forskare börjar också intressera sig
för den sociokulturella delen av hållbar utveckling och pratar då om fyra
hållbarhetsperspektiv istället för tre. Det saknas en allmänt erkänd definition av
social hållbarhet, men inom begreppet ingår dimensioner som välbefinnande,
rättvisa, makt, rättigheter, tillit och individens behov. I arbetet med social
hållbarhet använder Upplands-Bro kommun Stockholm stads definition:
”En socialt hållbar utveckling innebär att samhällets resurser
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Inledning

fördelas på ett sätt som skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv
genom utbildning, arbete och ett boende med tillgång till önskade kvaliteter.
Det betyder också att den sociala sammanhållningen och samhörigheten med
samhället stärks genom att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det
innebär att människors behov av trygghet säkerställs.” (Skillnadernas
Stockholm, Stockholm Stad)
Den sociala hållbarheten har stor betydelse för samhället. Bland individer med
lägre inkomst är ofta både hälsan och välbefinnandet lägre. I samhällen med
mer ekonomiskt jämlika förhållanden är hälsan och välbefinnandet högre. Det i
sin tur kopplas samman med lägre kriminalitet och starkare social
sammanhållning. Dessa sociala ojämlikheter är samhällsekonomiskt
kostsamma. Ojämlikheten leder till att resurser måste omfördelas för att
bekämpa dess effekter, såsom social oro, men leder också till höga kostnader i
form förlorade levnadsår och förlust i hälsa (Skillnadernas Stockholm, 2015).

1.3

Agenda2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda2030 som innehåller 17 globala
mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193
medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det är första gången
som världen har gemensamma mål för hållbar utveckling. Gemensamma på det
sättet att fokus finns på både de som lever i innanförskap och utanförskap.
Tidigare har fokus legat på de som lever i utanförskapet. Agenda2030 ska
säkerställa att alla människor på jorden lever bra, jämställda och trygga liv. Det
är på regional och lokal nivå som arbetet med målen måste ske i praktiken.

1.4

Folkhälsopolitiska mål och samband

Andra sätt att närma sig social hållbarhet är genom Sveriges folkhälsopolitiska
mål. Regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och att de påverkbara
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Hälsan är ojämlikt fördelad i
befolkningen. Ju lägre en persons sociala position är, desto sämre är hans eller
hennes hälsa. Den ojämlika hälsan handlar alltså om systematiska skillnader i
hälsa mellan sociala grupper. Flera av de folkhälsopolitiska målen har en tydlig
koppling till arbetet med social hållbarhet och Agenda2030.
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Bro är den mindre av de två tätorterna Kungsängen och Bro, i Upplands-Bro
kommun i nordvästra Stockholms län. Bro ligger norr om Mälaren och i
anslutning till E18 samt till Mälarbanan. Tätorten ligger drygt 4 mil från
Stockholms innerstad. Befolkningen är ungefär 8 700 personer. Tätortens
bebyggelse är blandad. Det finns en förhållandevis jämn fördelning mellan
småhus och flerbostadshus. Medan äganderätt är den dominerande
upplåtelseformen för småhus (följt av bostadsrätt), är hyresrätt den
dominerande formen för flerbostadshus.
Bro är uppdelad i följande områden: Gamla Bro – består av såväl småhus som
flerbostadshus i mindre utsträckning, och har en småstadskaraktär. Finnsta och
Råby består vardera av två olika områden. Finnsta gärde och Råby gärde består
av flerbostadshus, det vill säga miljonprogramsområden från 1960-talet.
Finnsta skog och Råby skog består av småhus. I strategin kallas Finnsta gärde
och Råby gärde för centrala Bro. Bro består av såväl flerbostadshus, radhus
samt småhus. Båda områdena har renoverats i viss utsträckning, dock har Råby
genomgått betydligt mer omfattande renoveringsprojekt. Övriga områden i Bro
är Rosenängarna, Kockbacka, Rättarboda, Bro kyrka och Jursta. Områdena är
idag glest befolkade, men nybyggnation och planering för kommande bostäder
pågår. Ytterligare områden är Skällsta, Högbytorp och Nygård som framför allt
är industriområden (Tátrai, Fabian 2018)
I centrala Bro finns ett centrum med dagligvaruhandel och Brohuset. Brohuset
är den främsta kultur- och rekreationsmässiga mötesplatsen i Bro. Brohuset
innefattar simhall med äventyrsdel, bibliotek, kafé, konstkub, Kulturskolan
samt danssal. I Bro finns det tre F-6 skolor, Råbyskolan, Finnstaskolan och
Härneviskolan samt en 7-9-skola, Broskolan. Det finns en fritidsgård för
ungdomar 13-15 år och en fritidsgård för äldre ungdomar mellan 16-20 år.
Båda drivs sedan januari 2018 i kommunal regi.
Bro har stor utvecklingspotential tack vare läget bredvid Mälaren och närheten
till både naturen och centrala Stockholm.
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Nulägesanalys

Bro är en delad ort som skiljer sig åt sett till flera socioekonomiska parametrar.
Nulägesanalysen beskriver både skillnaderna i tätorten Bro, men jämför även
Upplands-Bro kommun med kommuner och stadsdelar i Stockholms län.
Kommunen har inte tillgång till mer detaljerad statistik över tätorten Bro och
har därför kompletterat med statistik som hänger samman med socioekonomisk
utsatthet.
Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år är som högst i villorna och
småhusen i Härnevi, Finnsta och Råby, medan den är som lägst i
flerfamiljshusen i Finnsta och Råby. Däremot skiljer sig den disponibla
inkomsten inte mycket åt i Bro. Den är något lägre i Råby och Finnsta jämfört
med resten av tätorten (SCB, 2015).
Antal ohälsodagar per person och år i åldrarna 16-64 år är högst bland
flerfamiljshusen i Råby och delar av Finnsta (SCB, 2016). Andelen med
eftergymnasial utbildning är lägst bland flerfamiljshusen i Råby och Finnsta.
(SCB, 2017).1
Skolresultaten, läsår 2017/2018, i Broskolan visar att 70,1% klarade
kunskapskraven i alla ämnen. Läsåret 2016/2017 var det 69,2%. Av samtliga
elever klarade flickorna kunskapskraven i högre utsträckning än pojkarna. Efter
att nyinvandrade och personer med okänd bakgrund har exkluderats kvarstår en
skillnad mellan könen, men den skiljer sig åt mellan läsåren. Läsår 2017/2018
klarade 77,4% av flickorna kunskapskraven och 81,1% av pojkarna jämfört
med föregående läsår då 92,7% av flickorna klarade kunskapskraven jämfört
med 66% av pojkarna (Skolverket, 2018). Elever till föräldrar med
eftergymnasial utbildning tenderar att uppnå kunskapskraven i högre
utsträckning än elever till föräldrar med förgymnasial utbildning.
I Stockholm läns landstings tandhälsorapport från 2017 över tandhälsan bland
3-åringar i Stockholm läns kommuner och Stockholms stads
stadsdelsförvaltningar ligger Upplands-Bro kommun på 14:e plats av 39. Drygt
3,8% av alla 3-åringar har kariesskadade tänder. Skärholmen i Stockholms stad
ligger på plats 1 med 8,6% och Danderyd på plats 39 med 0,9%. Bland 19åringarna är det 57,4% som har kariesskadade tänder och där placerar sig
kommunen på plats 21. Mellan åren 2014 - 2017 låg Upplands-Bro kommuns
3-åringar över snittet i Stockholm län, med undantag för år 2015. Statistiken
gällande tandhälsa går inte att bryta ner på respektive tätort, men ger trots det
en fingervisning om tillståndet i kommunen. Tandhälsan bland barn hänger
ihop med områdets socioekonomiska utmaningar.
Tilliten i ett område ger avtryck i valdeltagandet. Det skiljer sig åt inom
tätorten. I Finnsta var andelen röstande i kommunvalet år 2018 19,68
procentenheter lägre än i den delen av Bro som hade högst andel röstande. I
kommunvalet år 2014 var andelen röstande 19,3 procentenheter lägre i Finnsta.

1

Procentsatserna redovisas inte, då de korrekta talen ännu ej är sammanställda.
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Råby och Finnsta har haft lägst valdeltagande i hela kommunen år 2010, 2014
och 2018 (valmyndigheten, 2018).
2016 var andelen personer som i Sverige levde i risk för fattigdom 15 procent.
I delar av Bro var andelen mellan omkring 15 och 48 procent, (SCB, 2016).
År 2014 (senare statistik saknas) hade Upplands-Bro kommun högst andel
personer, 33%, med en stillasittande fritid. (Kolada, 2014).
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Problembeskrivning

Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader mellan invånare
och behöver gå från att vara en delad till en sammanhållen tätort. Bro är en
plats som förknippas med en socioekonomisk problematik, utanförskap och
tecken på ökande kriminalitet. Bilden av Bro har i sig en egen påverkan på
utvecklingsförutsättningarna i området. För att komma rätt i utvecklingsarbetet
är det angeläget att utgå ifrån en saklig och nyanserad bild av nuläget.
Problemen och utmaningarna skall inte förringas, men inte heller överdrivas.
Bro utgör alltjämt en välfungerande tätort att bo och leva i för det stora flertalet
invånare. Förutsättningarna för ett framgångsrikt utvecklingsarbete finns,
däremot sker det inte av sig självt.
I ett negativt scenario försämras situationen de kommande åren och då blir det
mer resurskrävande för kommunen att vända tillbaka utvecklingen. I ett
positivt scenario gör kommunen och andra aktörer en kombination av reaktiva
och förebyggande insatser och kan få in Bro på en annan utvecklingsbana
innan problemen hunnit bli alltför djupa.
År 2015 identifierades området Finnsta av polisen som ett socialt utsatt
område. Polisens nationella avdelning (NOA) publicerade i juni 2017 en
uppdatering av den kartläggning över Sveriges bostadsområden som
publicerades 2015. I uppdateringen kan konstateras att det i riket nu finns 23
särskilt utsatta områden, 6 riskområden samt 32 utsatta områden. Centrala Bro,
som i rapporten benämns Finnsta är ett sådant område. I uppdateringen har det
geografiska området utvidgats till att innefatta Bro Centrum och de ca 1000
hyresrätter som ägs och förvaltas av Upplands-Brohus samt de ca 500
hyresrätter som ägs och förvaltas av Hembla (f.d D.Carnegie) vid och runt Bro
centrum. Området innefattar således området Finnsta och Råby. Att den sociala
utsattheten skulle vara avgränsad till ett specifikt bostadsområde som Finnsta
och Råby är inte en rättvisande bild. Den kan vara mest koncentrerad där, men
berör hela samhället. Inte bara resten av Bro, utan hela kommunen, och även
samhället utanför kommunen. Social utsatthet är ett fenomen som påverkar alla
i ett samhälle, direkt eller indirekt. Växande socioekonomiska skillnader i ett
samhälle verkar destabiliserande över tid.
Det rör sig om en komplex problembild med många samvarierande faktorer.
Problematiken har i Bro varit långvarig och tidigare insatser som ex Brolyftet
har inte kunnat bryta utvecklingen. Brolyftet tillkom efter storstadsutredningens rapport Storstadsliv, rika möjligheter – hårda villkor från 1990. I
samband med detta revs ett antal av flerfamiljshusen i Råby och Plus-projektet
startades och pågick mellan 1991-1994. Plus-projektet var ett socialt
förebyggande samverkansprojekt som till stor del bedrevs av eldsjälar.
Projektet drevs ytterst av Civildepartementet och riktade sig mot barn och
unga. Det finansierades med medel från Allmänna arvsfonden samt medel från
kommunen. Föreningar fick bidrag för att starta och driva verksamhet riktat
mot målgruppen och kommunen stöttade föreningarna i deras arbete. Flera av
satsningarna var mycket aktiva fram till början av 2000-talet och levde vidare
under namnet Bronätet. Satsningen bidrog till att öka engagemanget bland
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boende, men engagemanget försvann i samband med att eldsjälarna försvann.
Otrygghetskänslan och problematiken med socioekonomiska skillnader har
sedan dess förstärkts. Boende uttrycker en känsla av projekttrötthet och
frustration över att de förväntade resultaten av insatserna uteblir.
För att bryta dagens negativa mönster förutsätts att alla problem kan hanteras
samtidigt – utifrån en helhetssyn. Man kan inte nöja sig med att behandla
symptomen på problemen, och egentligen inte heller problemens orsaker. Det
gäller att borra sig hela vägen till orsakernas orsaker. Ett framgångsrikt
utvecklingsarbete behöver i så mening bedrivas på minst tre systemnivåer
samtidigt – problemnivån, orsaksnivån och nivån för orsakernas orsaker. Att
arbeta mönsterbrytande och systemförändrande utgör kärnan i denna strategi.
Huvudutmaningen är att bryta dagens negativa trend och istället bygga upp
självförstärkande positiva utvecklingsmönster. Invånarna är en nyckelresurs i
sammanhanget. Arbetet tar tid och förutsätter bl a gott politiskt samarbete och
en uthållighet som sträcker sig över flera mandatperioder.

4.1

Styrkor

Problembilden i centrala Bro erbjuder även möjligheter. Det finns värdefulla
mänskliga och ekonomiska resurser i Bro. Viljan och engagemanget bland
boende, näringsliv, civilsamhälle och kommunen finns. Det behöver dock
utvecklas och föras samman.
Aktörerna i Bro behöver förutsättningar att samla sig i ett långsiktigt
utvecklingsarbete. Det kan innebära att vissa nya grepp behöver tas. I dialoger
med invånarna i Bro efterlyses en starkare kommunal närvaro i form av
kommunala verksamheter. Kommunens befintliga verksamheter och fastigheter
utgör viktiga resurser. Kommunen bör också ta den samordnande rollen så att
all aktörskraft kan kanaliseras åt samma håll. Det är inte bara en styrka, utan
också en förutsättning och en förväntan. Kompetens, erfarenhet, kapital och
ledarskap från kommunen bör komma utvecklingsprocessen till godo.
Framtidsutsikterna för tätorten är goda och det finns ambitioner att utveckla ny
bebyggelse och den fysiska miljön de närmaste åren. En fördjupad
översiktsplan för Bro är under framtagande. Olika aspekter av social hållbarhet
i den övergripande fysiska planeringen kommer där att få ett större fokus.
Frågor som trygghet och inkludering, tillgänglighet, utvecklingen av ett
levande och attraktivt centrum, mötesplatser och bra förbindelser för såväl bilsom gång- och cykeltrafik samt en jämställd och jämlik tillgång till grönstråk
och grönområden är viktiga att hantera. Strategin kan tillsammans med den
fördjupade översiktsplanen för Bro användas för att stärka den sociala
användbarheten. Implementeringen av strategin pågår parallellt med
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen och bör därför användas till att
komplettera och stärka varandra. Genom att Bro utvecklas och växer i
invånarantal medför detta utvecklingsmöjligheter i dagens bostadsområden. En
aktiv involvering av de boende är en förutsättning för att tillvarata dessa
möjligheter. Strategin ska bidra till att skapa platser där fler invånare möts och
därmed bidra till att minska både rumslig och geografisk segregation.
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Problematiken i Bro har fått hög prioritet i kommunorganisationen.
Befattningar med fokus på social hållbarhet har tillskapats, samarbeten har
initierats såväl internt som externt och den sociala investeringsfonden kan
skapa förutsättningar för att arbeta målinriktat.

4.2

Metod

En analys har gjorts av behoven i Bro och även en bedömning av
förutsättningarna för Bro att utvecklas i en positiv riktning. Även en
bedömning av kommunens organisatoriska förutsättningar har gjorts. Fokus har
varit på att skapa de helhetsförutsättningar som behövs för att lyckas.
Det kunskapsunderlag som programmet utgår ifrån är bl a en genomgång av
kommunens arbete hittills, kommunens handlingsplan för trygghet,
preventionssamordnarens nulägesanalys, kunskapsinhämtning från andra
utanförskapsområden och uppgifter från den kartläggning av socioekonomiska
faktorer som görs i samband med den fördjupade översiktsplanen i Bro.
Kommunen har i framtagandet av strategin haft en heldagsworkshop med cirka
60 tjänstepersoner från alla berörda kontor inom kommunen. Kommunen har
inte genomfört några riktade dialoger i strategiarbetet utan hämtat perspektiv
och idéer från den kontinuerliga dialog som förs med en vid krets av
tjänstepersoner, aktörer och invånare i Bro. Dialoger som genomförts i
samband med polisens och kommunens medborgarlöfte samt kommunens
demokratidag har bidragit med viktiga inspel. Delaktiga aktörer förutom
tjänstepersoner och invånare har varit:
-

Upplands-Brohus
Hembla (f.d D.Carnegie)
Polisen Järfälla/Upplands-Bro
Räddningstjänst Attunda
ICA Bro

Kunskapsinhämtningen bygger till stor del på information från följande:
-

Skillnadernas Stockholm och dess underlagsrapporter, Stockholm stad
BID Sofielund, Malmö Stad
BID Gamlestaden, Göteborg stad
Valsta Utveckling, Sigtuna kommun
Gårdsten, Göteborg stad
Hållbar stadsdelsutveckling, Susanna Elfors
Fokus Skärholmen, Stockholm stad
Ung Livsstils studier
Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott, Trygghetskommissionen
Allaktivitetshus Lindängen och Hermodsdal, Malmö stad
Orten mot våld, Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson
Tystnaden hos de många, Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson
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Upplands-Bros vision är att vara kommunen som ger plats.
"I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin
plats, skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara
nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi
bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för
tillit."
Arbetet med social hållbarhet i Bro hämtar kraft i visionen. Visionen har tagits
fram utifrån medborgardialoger och genomsyras av mjuka värden och
förhållningssätt som invånarna vill ska prägla framtidens Upplands-Bro.
Arbetet med social hållbarhet förhåller sig också till kommunens grundvärden
och ledorden – nyfikenhet, omtanke och liv. Dessa ska genomsyra allt som
planeras, görs och genomförs i Upplands-Bro. Visionens tre strategiska
områden – tillgänglig plats, mötesplats och levande plats - utgör fokus för
arbetet att realisera visionen.
Med utgångspunkt i visionen föreslås en målbild för social hållbarhet i Bro:
Hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på.
En plats som är bra att växa upp på är också en bra plats för vuxna att leva på.
Den långsiktiga ambitionen, i ett 10-15 årsperspektiv, kan översättas till att
livsförutsättningarna för invånarna i centrala Bro i alla avseenden skall vara
minst lika goda som genomsnittet i Stockholmsregionen.
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För att ge strategin kraft och långsiktighet föreslås att arbetet inriktas mot
fokusområden. Analysarbetet har synliggjort tre viktiga områden:
· Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga
· Inkludering av vuxna i utanförskap
· Utvecklingssamarbete med de boende
För varje prioriterat område presenteras ett delmål och insatsområden som
behövs ta i beaktning för att uppnå delmålet.

6.1 Hälsa, utbildning och fysisk miljö
Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga
Nuläge: Uppväxtvillkoren i Bro skiljer sig åt för barn och unga och alla barn
har inte samma förutsättningar till en god start i livet. Boendemiljöer och
tillgång till en aktiv fritid skiljer sig åt beroende på vart en bor. Barn som har
föräldrar med lägre utbildning avslutar i lägre grad skolan med
gymnasiebehörighet än de barn som har föräldrar med hög utbildning. Barn
vars föräldrar står utan sysselsättning och med lägre utbildning är
koncentrerade till de centrala delarna av Bro. I områden med socioekonomiskt
utanförskap finns ofta en högre utsatthet för brott och sämre tillgång till
gemensamma arenor i den fysiska miljön.
Delmål: Sambandet mellan elevers socioekonomiska situation och skolresultat
ska minska. Den upplevda tryggheten ska öka. Fler flickor och unga kvinnor
tar del av det offentliga rummet.
Insatsområden
- Insatser som skapar en meningsfull fritid
- Insatser för att öka antalet elever som går ut skolan med
gymnasiebehörighet
- Insatser för att bygga nära relationer mellan föräldrar och skola
- Insatser som fördjupar det sociala hållbarhetsperspektivet i
samhällsplaneringen
- Insatser för att främja det brottsförebyggande arbetet
- Insatser för att öka ungas möjlighet till arbete och studier
- Insatser för att stödja föreningslivets fritidsaktiviteter
- Insatser som stärker barn och ungas kunskaper om sina rättigheter och
verktyg till att förändra sin vardag och sitt närsamhälle
Upplands-Bro kommun ska genomföra tidiga satsningar på människor under
uppväxtåren då de ger vinster på längre sikt. I förskolan läggs grunden för
lärande och samhörighet vilket påverkar de framtida skolresultaten. Då fler går
ut skolan med fullständiga betyg ökar möjligheten till arbete och
självförsörjning. Det bidrar till ett ökat välbefinnande, bättre hälsa och en ökad
känsla av trygghet och framtidstro. Skyddsfaktorerna gör att färre hamnar i ett
utanförskap. Upplands-Bro kommun ska erbjuda flera möjligheter till en aktiv
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fritid. Upplands-Bro kommun ska uppmuntra barn och unga till delaktighet och
inflytande över sitt närområde och sin vardag. Det brottsförebyggande arbetet
ska utvecklas och nya former av samverkan ska prioriteras.
Utveckling av socialt utsatta bostadsområden kan inte enbart ske utifrån socialt
arbete. Arbetet behöver kopplas ihop och samspela med väl avvägda
förändringar i den fysiska miljön. Det kan t ex handla om ombyggnader,
exploateringar, blandade upplåtelseformer i centrala Bro och utveckling av
park-, idrotts- och lekmiljöer. Levande butiksverksamheter och lokala
arbetsplatser bidrar till en starkare helhet ur ett hållbarhetsperspektiv.
Upplands-Bro kommun ska arbeta mer med sociala klausuler i upphandlingar
som riktar sig mot ungas möjlighet till arbete.
Att tillskapa ytor som möter de boendes behov, t ex olika typer av
mötesplatser, är ett annat. I arbetet med fysisk planering bör de boendes
möjlighet till medskapande synliggöras och användas. Den fysiska planeringen
kan hjälpa till att stärka det sociala kapitalet genom att uppmuntra till möten
mellan människor.

6.2 Arbete och inkludering
Inkludering av vuxna i utanförskap
Nuläge:
Ohälsotalen är högre och andelen förvärvsarbetande vuxna är lägre i centrala
Bro än i resterande delar av tätorten. Kännetecknande för socioekonomiskt
segregerade områden är att de boende ofta har en grad av komplexitet i sin
livssituation. Det är många faktorer som samspelar och skapar en utsatthet.
Arbetslöshet, ofullständig utbildning, osäkra boendeförhållanden och olika
former av ohälsa tenderar att hänga ihop. Samhällets praxis att organisera sitt
stöd i olika avgränsade ”stuprör” passar dåligt för dessa invånare. Inte sällan
blir de bollade mellan olika verksamheter och utvecklar en uppgivenhet som
leder till ett långvarigt utanförskap. Trots att det i grunden kan finnas en
uppriktig vilja att komma ur sin situation. Att arbeta långsiktigt utifrån en
helhetssyn tillsammans med individen framstår som nödvändigt om
utanförskapet skall brytas.
Delmål: Andelen förvärvsarbetande i centrala Bro ska öka. Antalet
ohälsodagar bland vuxna ska minska.
Insatsområden
- Insatser för att skapa möjligheter till försörjning och sysselsättning
- Insatser för att skapa goda boendemiljöer
- Insatser som har fokus på ett familjeperspektiv och ökar stödet till
föräldrarna
- Uppmuntra till entreprenörskap
- Insatser för att ha en tydligare och enklare kommunikation gentemot
invånarna
- Insatser för att öka närvaron av kommunal och statlig service
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Upplands-Bro kommun ska bidra till att skapa lokala arbetstillfällen för
arbetslösa kommuninvånare i samband med upphandlingar och i de egna
verksamheterna. Det görs genom sociala klausuler. Det är exempel på
värdefulla synergier som bidrar till ett socioekonomiskt hållbart samhälle.
Upplands-Bro kommun ska bidra till att skapa goda boendemöjligheter och
utbildning för vuxna i utanförskap. Genom att fokusera på familjeperspektivet
knyts vuxnas och barns livsförutsättningar ihop. När vuxnas utanförskap bryts
stärks också rollen som förebild, framför allt i föräldraskapet.
Kommunikationen med medborgarna ska bli tydligare och enklare för att fler
ska kunna ta den till sig. Upplands-Bro kommun ska verka för att den
kommunala och statliga servicen i ökad omfattning ska finnas i Bro och
underlätta för boende att få kontakt med myndigheter.

6.3 Delaktighet och tillit
Utvecklingssamarbete med de boende
Nuläge: Möjligheterna till påverkan och förtroendet gentemot kommunen är
lägre bland boende i Upplands-Bro kommun än snittet i övrigt. Medborgare
som upplever att de har liten möjlighet till att påverka sin omgivning upplever
också en högre grad av otrygghet. Förändrings- och utvecklingsviljan är dock
stor bland de boende. Många boende är engagerade i sin tätort och den betyder
mycket för dem. Genom att fånga upp detta engagemang och samtidigt lyfta
goda exempel och förebilder kan negativa mönster bli till positiva. Det är
viktigt att stödja de positiva krafterna och låta alla sidor av Bro bli synliga.
Många boende i Bro efterfrågar en bättre relation till personer som inte bor i
det egna bostadsområdet. Kommunen har en viktig roll i att skapa
förutsättningar för invånarna att mötas.
Delmål: Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan
valen.
Insatsområden
- Stärk föreningslivet och utöka samarbetsytorna
- Utveckla en lokal plattform för medborgardialog
- Insatser för att lyfta positiva krafter och initiativ
- Utveckla ett allaktivitetshus i Bro centrum
- Insatser som stärker delaktigheten och samskapandet
- Utveckla en generationsöverskridande plattform där boende möts över
socioekonomiska gränser
Upplands-Bro kommun behöver bedriva ett arbete inriktat på att stärka det
sociala kapitalet, vilket förutsätter aktiv involvering och samarbete med de
boende. Där det finns stark tillit mellan människor och till samhället, liksom
omtanke om andra, är utanförskapet mindre. Att bygga tillit förutsätter ett
medvetet arbete med att stärka relationer i alla delar av lokalsamhället, men
också till omvärlden. Andra viktiga faktorer för Upplands-Bro kommun att
utveckla är delaktighet, framtidstro, egenmakt bland invånarna. Upplands-Bro
kommun ska utveckla mötesplatser som är öppna för alla och utvecklingen ska
ske tillsammans med boende.
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Genomförande och uppföljning

Genomförande och uppföljning

För att strategin ska få den genomslagskraft som behövs är det av största vikt
att handlingsplaner kopplas till respektive insatsområde. För att strategin ska få
den genomslagskraft som behövs är det av största vikt att handlingsplaner
kopplas till respektive insatsområde. Kommundirektören får i uppgift att se
över handlingsplanernas utformning. Inriktning i handlingsplaner ska särskilt
beakta ökad polisiär närvaro, ökad vuxennärvaro, samordning av väktar- och
ordningsvaktinsatser och kameraövervakning. Kommundirektören får även i
uppdrag att utreda Broskolans placering samt utreda utlokalisering av
arbetsplatser inom kommunen och i kommunägda företag till Bro.
Berörda aktörer behöver förändra sitt arbetssätt och våga prova nya metoder
som tidigare inte har prövats. Ett sätt att arbeta effektivt är att prioritera arbete
och insatser där alla tre fokusområden kommer i spel samtidigt. Upplands-Bro
kommun, bostadsbolagen, näringsliv och andra aktörer i Bro bör arbeta efter
Trygghetskommissionens AMP-modell (affärs- och medborgarplatsmodellen)
som är en svensk anpassning till den i utlandet välbeprövade modellen BID
(Business Improvement District). Aktörerna går samman och arbetar med
gemensamma krafter för att vända utvecklingen i en positiv riktning. AMPaktörerna tar fram en gemensam verksamhetsplan utifrån relevanta
insatsområden.
En omställning krävs för att kommunen fullt ut ska kunna leva upp till
strategins ambitioner och förväntningar. För att kunna realisera genomförandet
av insatsområdena behövs därför konkreta handlingsplaner med tydliga delmål
och indikatorer. Insatsområdenas handlingsplaner kan med fördel konkretiseras
i budgetarbetet med mål med arbetet, förslag på aktiviteter och insatser på kort
sikt, indikatorer för uppföljning samt i förekommande fall behov av avsatta
medel i syfte att hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet.
Handlingsplanerna kan även utvidgas till konkreta förslag på mål med arbetet,
aktiviteter på längre sikt och indikatorer för målsättningar 2035 (anm: Visionen
”kommunen som ger plats sträcker sig till 2035). Strategin för ett socialt
hållbart Bro ska gälla för Upplands-Bro kommuns samtliga nämnder och
bolag. De åtgärder och insatser som kommunen vidtar i Bro ska följas upp och
stämmas av mot strategins fokusområden i enlighet med den
uppföljningsprocess som är beslutad i Upplands-Bro kommuns styrprocess.
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Kommunledningskontoret
Anna-Lena Örvander
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstaben
+46 08-581 691 73
anna-lena.orvander@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-12-15

KS 17/0155

Er beteckning

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

Motion om sex timmars arbetsdag för
socionomer från Vänsterpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige
1. Förslaget om förkortad arbetsdag hanteras vidare i arbetet med
kommunens mål ”attraktiv arbetsgivare”.
2. Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer anses besvarad.

Sammanfattning
Vänsterpartiet lämnade den 7 maj 2017 in en motion om sex timmars arbetsdag
för socionomer, med en hänvisning till försök som pågår runt om i landet
gällande förkortad arbetsdag för den aktuella yrkesgruppen.
Som motionären skriver så har det pågått projekt eller försök runt om i landet.
Försöken har oftast varit under korta perioder och i smågrupper vilket kan göra
det svårt att avläsa långvariga konsekvenser på arbetsmiljö eller ekonomi.
Det finns inga enkla vägar för att lösa rekryteringsbehoven. Arbetstiden är en
aspekt men det finns fler som behöver vägas in i frågan och utökad samverkan
mellan kommuner, högskolor med flera behövs.
Ett av Upplands-Bro kommuns gemensamma mål är att vara en attraktiv
arbetsgivare, som därigenom omfattar alla yrkesgrupper inom kommunen. Att
lokalt särskilja den ena yrkesgruppen från andra med den här typen av insatser
är därför inte att föredra.
Förslaget till beslut grundar sig på att arbetet med att bli en än mer attraktiv
arbetsgivare ständigt pågår och bevakning av andra kommuners försök
kommer att vägas in i det fortsatta arbetet mot målet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Motion om sex timmars arbetsdag för socionomer från vänsterpartiet
som inkom den 7 maj 2017



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2017
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Datum

Vår beteckning

2018-11-14

KS 17/0155

Kommunledningskontoret

Ärendet
Motionen
Vänsterpartiet lämnade den 7 maj 2017 in en motion om sex timmars arbetsdag
för socialsekreterare. Motionären beskriver de rapporter de fått om
personalomsättning bland socionomer men även de landsomfattande
svårigheterna med att rekrytera till utannonserade tjänster inom yrkeskategorin.
Omvärld
Flertalet försök med införande av 6 timmars arbetsdag har genomförts i
kommuner runt om i landet under åren 2016-2018.
Försöket i Östersund omfattade 18 medarbetar under perioden 1 mars – 31
augusti 2016 och har inte förlängts.
Projektet upphörde efter projekttidens slut och i september 2017 var det inga
som arbetade enligt modellen. Några diskussionen eller politiska
ställningstaganden fördes inte heller i september månad samma år.
Enköping genomförde ett försök med en omfattning av 20 till 25 medarbetare
och i Sundsvall genomfördes ett försök som omfattade ca. 40 socialsekreterare.
Där var arbetstiden 6 timmar om dagen + 2.5 timmar i veckan för fritt
nyttjande till kompetensutveckling.
Enligt en artikel i Dagens Nyheter den 11 november 2018 kommer Sundsvalls
socialtjänst nu införa en modell där klientnära arbete ska utföras i princip
mellan klockan 8-15 eller 10-17 och därtill har varje medarbetare två flexibla
arbetstimmar per dag som kan användas mer fritt till reflektion, inläsning,
träning eller liknande. Dock står man till arbetsgivarens förfogande även de här
timmarna genom att ägna sig åt något som främjar arbetet och kan därför inte
använda tiden till att exempelvis hämta tidigare från förskolan.
Rekrytering
Det finns inga enkla vägar för att lösa rekryteringsbehoven. Arbetstiden är en
aspekt men så är även möjligheter till karriärvägar, bättre
kompetensutvecklingsmöjligheter, administrativt stöd som möjliggör att man
får arbeta med det man är utbildad för, nära ledarskap och inte minst rimliga
förväntningar och chefstöd när det gäller antalet ärenden per medarbetare är
viktiga aspekter att väga in.
Personalförsörjning och kompetensutveckling
Det pågår ett omfattande arbete baserat på Sveriges kommune och landstings
(SKL) handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga.” Planen har tagits fram i
bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och
familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund
och andra berörda.
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Kommunledningskontoret
Slutsatsen är att det behövs samverkan för att uppnå resultat. SKL:s
handlingsplan syftar till att bidra till att ge verksamheten bättre förutsättningar
att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa och i och
med det berörs även personalförsörjning och kompetenshöjande åtgärder. Mer
om det kan man läsa här:
Kompetens- och personalförsörjning i den sociala barn- och ungdomsvården
Upplands-Bro som arbetsgivare
Mål

Ett av Upplands-Bro kommuns viktigaste gemensamma mål är att vara en
attraktiv arbetsgivare vilket omfattar alla yrkesgrupper inom kommunen. Att då
särskilja den ena yrkesgruppen från den andra med den här typen av insatser är
inte att föredra. Det arbetsmiljöansvar som finns omfattar alla anställda både
när det gäller den fysiska och den psykiska arbetsmiljön och där är viktigt att
hitta långsiktiga lösningar för dessa.
En viktig aspekt är att även andra yrkesgrupper står inför liknande problem
med svårighet att rekrytera, som t.ex. behöriga lärare och vårdpersonal.
Uppdrag

Därutöver är kommun nu i aktiva i ett projekt som handlar om att ändra
normen från deltid till heltidsanställningar i projektet, Heltid är en rättighet –
och deltid en möjlighet. Grunden i det projektet ligger i ett äldre politiskt beslut
i Upplands-Bro och i att Sveriges kommuner och landstings (SKL) och Pacta
har tecknat avtal med Kommunal. I december 2017 avslutades arbetet med att
ta fram en handlingsplanför Upplands-Bro kommun som beskriver för hur alla
inom kommunals avtalsområde ska kunna erbjudas heltidstjänster till år 2021.
I arbetet med den handlingsplanen har det kommit fram förslag på åtgärder
som kan vara ytterligare steg mot målet en attraktiv arbetsgivare för alla
yrkesgrupper.
Socialkontoret
Socialkontoret har med anledning av motionen redovisat genomförda åtgärder
som gjordes för att möta den aktuella yrkesgruppens önskemål som inkom
under 2016.
Åtgärderna som genomfördes är:


Översyn av lönen och förslag om lönetrappa



Infört kompetensutvecklingsstege



Anställt administrativa assistenter



Ökat antalet praktikanter under 2017



Studentanställningar
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Infört nära ledarskap med minst två samordnare/enhet.



Tagit fram introduktionsplaner vid nyanställning.

Barnperspektiv
Det är viktigt att arbetet utförs rättssäkert och hållbart och med barnperspektiv i
de ärenden som socionomer arbetar med. En stor förlust av kompetenser och
hög personalomsättning äventyrar det arbetet och är förstås inte bra ur ett
barnperspektiv. Hur kommunen i samverkan med andra parter kan arbeta för
att stärka skydd för barn och unga kan man läsa mer om i handlingsplanen som
finns under rubriken ”personalförsörjning och kompetensutveckling” här ovan.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Motion från Vänsterpartiet som inkom den 7 maj 2017
Beslut sänds till
 Vänsterpartiet, Kerstin Åkare
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Kommunledningskontoret
Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Datum

Vår beteckning

2018-11-05

KS 18/0064

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Medborgarförslag angående att införa Grön rutt
för post- och avfallshantering i kommunen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för och ser positivt på medborgarförslaget
som besvaras med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige


Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
Grön rutt för avfalls- och posthantering i Upplands-Bro
kommuns nybyggnationsområden.

Sammanfattning
Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår
att en så kallad Grön rutt för avfalls- och posthantering införs i kommunen.
Införandet av Grön rutt innebär att brevlådor och sopkärl placeras på samma
sida av vägen. Som argument för införandet av Grön rutt anges att det skulle
innebära en minskad körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång vid
postutdelning och avfallsupphämtning i villaområden i kommunen, samt bidra
till reducerade utsläpp av växthusgaser. Förslagsställaren menar vidare att grön
rutt inledningsvis skulle kunna implementeras i nya bostadsområden i
kommunen såsom exempelvis Tegelhagen eller Rankhus och att det således
redan initialt skulle fungera som ett verktyg för kommunen till att påverka
utsläppen.
Kommunstyrelsen ser att förslaget om att införa grön rutt skulle kunna
innebära positiva miljöeffekter för kommunen. Kommunstyrelsen kan dock
inte kan ta ställning huruvida införandet av grön rutt är möjligt i Upplands-Bro
kommun och föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för Grön rutt för avfalls- och
posthantering i kommunens nybyggnationsområden.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Medborgarförslag som inkom den 11 februari 2018.



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2018.



Miljöbalk (SFS 1998:808)
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Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun (giltig
fr.o.m. 2014-03-01)

Ärendet
Förslaget
Förslaget innebär att brevlådor och sopkärl placeras vid samma sida av vägen.
Förslagsställaren menar att detta skulle medföra minskade utsläpp, minskad
bränsleförbrukning samt minskad tidsåtgång p.g.a. minskad körsträcka med
färre stopp.
Vid kontakt med förslagsställaren berättar han mer ingående om hans tankar
om hur grön rutt med fördel skulle kunna införas i kommunen. Han menar att
grön rutt inledningsvis skulle kunna införas i nya bostadsområden i
kommunen, såsom exempelvis Tegelhagen, Trädgårdsstaden eller Rankhus,
och att det på så sätt skulle bli fråga om en successiv implementering av ett
systemtänk kring post- och avfallshantering i kommunen.
Hur går det till idag?
Enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken (SFS 1998:808) (MB) ansvarar varje kommun
för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas. Det är
kommunen som ska transportera bort avfallet från den fastighet där avfallet
finns, förutsatt att det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna (MB
15 kap. 20 § 2 st.).
Enligt 3 § Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun (ff.
kommunens lokala avfallsföreskrifter) är det Kommunstyrelsen som ansvarar
för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar ingår i
kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. Tillväxtkontoret, eller
nuvarande Samhällsbyggnadskontoret, har verksamhetsansvaret för
avfallshanteringen i kommunen.
Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer och
kärlet ska vara placerad så att hämtning underlättas och så att olägenhet inte
uppstår (§§ 24 och 29 kommunens lokala avfallsföreskrifter). I kommunen
utför Ragnsells all sophämtning. Beroende på vilket abonnemang den boende
har ställs kärlet fram på dennes tomt, alternativt tomtgränsen, en gång i veckan
eller varannan vecka. Bilarna som används i Upplands-Bro kommun är
baklastade vilket bygger på att de är tvåmansbetjänade, d.v.s. en person kör
bilen och en person lastar kärlen för tömning.
När det gäller placeringen av postlådor så har PostNord olika regler för hur
postlådan ska placeras beroende på om man bor i eller utanför en tätort. Med
tätort definierar PostNord orter med minst 200 hushåll. Förfarandet för
postutdelning åligger PostNord och således annan huvudmans ansvar varför
Kommunstyrelsen inte kan ta ställning till huruvida förflyttning av postlådor i
samband med ett införande av grön rutt är görbart. Det kan dock konstateras att
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Kommunledningskontoret
införandet av grön rutt skulle komma att kräva ett samarbete mellan flera
aktörer där såväl kommunen som postdistributören spelar viktiga roller.
Vad skulle införandet av grön rutt för avfalls- och posthantering i kommunen
innebära för miljön?
En grön rutt för avfalls- och posthantering har införts i några andra kommuner i
Sverige. I dessa fall har man kunnat mäta positiva effekter i fråga om minskade
utsläpp och även en ökad upplevd trygghet i villaområden där sopbilen och
postbilen får en minskad körsträcka med minskat antal stopp.
Vilka åtgärder har vidtagits i fråga om avfalls- och posthantering i kommunens
arbete med att uppnå miljömålen?
När det gäller avfallshanteringen i villaområden så pågår ett aktivt arbete med
att skapa bättre möjligheter för källsortering i hemmet och fastighetsnära
insamlingar för diverse förpackningar. Detta sker i linje med kommunens
ansvar kopplat till Regeringens miljökvalitetsmål. I detta arbete ser man bland
annat över hur gemensamhetsytor kan skapas för placering av avfallskärlen i
villaområden. I några områden, exempelvis några sommarstugeområden, är
detta redan gjort.
Internt i kommunen pågår ett övergripande arbete med införande av
miljöledningssystem inom vilket också en översyn av rutiner för
avfallshanteringen i samtliga verksamheter ses över och revideras.

Barnperspektiv
Andra kommuner som infört grön rutt vittnar om att detta inneburit färre stopp
och kortare körsträcka för post- och sopbilar vilket inte bara haft en positiv
påverkan på miljön men också ökat säkerheten i villaområden där det bor
många barn. Beslutet i sig bedöms dock inte ha någon påverkan på barn och
ungas livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Medborgarförslag som inkom den 11 februari 2018.
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 Medborgarförslagsställaren
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Kommunledningskontoret
Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 692 14
karl.ohlander@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-04-04

KS 18/0045

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående väktare i Bro
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till den utökade väktarinsats som
idag sker i Bro centrum. Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1
januari 2018. Tiderna följer centrumverksamheternas öppettider och
förstärkning sker utöver detta på fredagar och lördagar.

Sammanfattning
har den 30 januari 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
väktare i Bro centrum.
Väktartimmarna har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018.Tiderna följer
centrumverksamheternas öppettider och förstärkning sker utöver detta på
fredagar och lördagar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2018

Ärendet
lämnade den 30 januari 2018 in ett medborgarförslag till
kommunen med ett förslag om att omgående sätta in väktare i Bro som
handlarna kunde nå mellan 07.00 – 22.00. I förslaget framförs också att
väktarna skulle vara på plats inom två minuter efter samtal.
Väktartimmarna i kommunen har ökat med ca 60 % sedan den 1 januari 2018.
Ökningen följer av de ökade tillskott som tillfördes trygghetsarbetet i budget
2018. Insatsen är ett samarbete mellan kommunens bostadsbolag AB
Upplands-Brohus och kommunen.
Tiderna för väktarna följer centrumverksamheternas öppettider och
förstärkning sker utöver detta på fredagar och lördagar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En trygg och säker utemiljö är viktigt för barns uppväxt och välbefinnande.
Väktarinsatser i Bro centrum bidrar till detta.
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Maria Johansson
Kommundirektör
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Utvecklingschef

Bilagor
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-09

KS 18/0373

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport om granskning av
arvoden till förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunens revisorer angående revisionsrapporten om granskning
av arvoden till förtroendevalda.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av
arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar på omfattande brister vad
gäller tillgången till underlag och kunskap om lönesystemet.
Granskningen visar också på brister i kontroll av underlag och att regelverk och
praxis för hantering av vissa ersättningar behöver förtydligas.
Mot bakgrund av granskningen och revisorernas rekommendationer kommer
kommunledningskontoret att genomföra ett antal åtgärder. Detta handlar bland
annat om uppdatering av rutiner, införandet av regelbundna kontroller och en
översyn av modellen för hur förändringar av den del av arvodet som partierna
själva nivåsätter anmäls till kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2018



Revisionsskrivelse daterad de 9 september 2018



Revisionsrapport 3/2018, Granskning av arvoden till förtroendevalda,
september 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av arvoden till förtroendevalda. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att det finns ett lagenligt och
ändamålsenligt regelverk för arvoden till förtroendevalda samt att det finns en
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll gällande hantering av
arvoden.
Sammantaget är bedömningen att kommunala regelverk och rutiner i stor
utsträckning beskriver hur arbetet ska genomföras och vilket ansvar olika
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

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS 18/0373

Kommunledningskontoret
funktioner har. Granskningen visar dock på omfattande brister vad gäller
tillgången till underlag och kunskap om lönesystemet.
Revisorerna konstaterar också att kontroll av underlag inte genomförs och att
kommunen inte ifrågasätter underlag så länge underlaget inte avviker kraftigt
från det normala. Bland annat har arvodeslistor med uppenbara brister
emellanåt godkänts.
Vidare har det framkommit att det för vissa förtroendeposter saknas angiven
ersättningsnivå samt att regelverk och praxis för vissa ersättningar behöver
förtydligas.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar revisorerna
följande rekommendationer till kommunstyrelsen:


Säkerställ att rutinen för insamling av underlag fungerar



Tillse att underlag arkiveras på ett sätt som möjliggör uppföljning och
kontroll



Genomför stickprovskontroller för att säkerställa att kompletta underlag
finns och att korrekt ersättning betalas ut



Säkerställ att ersättningsnivåer fastställs för samtliga förtroendeposter



Säkerställ rutiner för hur de ersättningsnivåer partierna själva beslutar
om ska kommuniceras till kanslistaben



Se över modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsinkomst för
förtroendevalda

Kommunledningskontorets kommentarer
Bristande underlag
I granskningen konstateras det att underlag saknas för ett stort antal
utbetalningar. Om detta beror på felaktiga utbetalningar eller på brister i
hanteringen av underlag är oklart.
Kommunledningskontoret instämmer i att det finns tydliga brister i hanteringen
av underlag för utbetalningar. Kanslistaben kommer tillsammans med
personalstaben att se över rutinerna för hantering och arkivering av underlag
för utbetalningar. En digital lösning för arvodesrapportering direkt i
lönesystemet ska även tas fram.
Bristande kontroller
Revisorerna framför att kontroller som regel inte genomförs. Löneavdelningen
har system för avvikande ersättningar vilket leder till att större fel upptäcks,
men mindre fel, som till exempel små fel i begärd milersättning kan inte
upptäckas i nuvarande system. Någon kontroll av uppgifter som ligger till
grund för förlorad arbetsinkomst görs inte heller. De dokument som inkommer
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Kommunledningskontoret
godtas utan att kontrolleras närmare. Avsaknaden av underlag för att styrka
genomförda utbetalningar tyder även på att tillräckliga kontroller inte görs för
att tillse att ersättningar är korrekta eller att underlag finns. I granskningen har
det noterats att intyg som visar föregående års inkomst för företagare i
praktiken är intyg skrivna av den förtroendevalde själv, där denne uppger sin
inkomst utan att uppgifter styrks med relevant underlag. Det är oklart huruvida
detta är i enlighet med intentionen i § 3, Bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda.
Kommunledningskontoret konstaterar att det idag inte finns några tydliga
kontrollpunkter i hanteringen av förtroendevaldas arvoden. Granskningsarbetet
vid utbetalningar kommer att ses över i och med att nya rutiner för hanteringen
av arvoden utarbetas. Stickprov kommer dessutom att göras under året och har
arbetats in som en del av förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsen.
Bristande rutiner för de ersättningar som partierna själva bestämmer
över
Det saknas rutiner för hur de förtroendevaldas ersättningar som partierna själva
bestämmer över ska dokumenteras och kommuniceras till kanslistaben.
Kommunledningskontoret kommer att ta fram en rutin för hur förändringar i
dessa arvoden ska anmälas till kanslistaben. Nuvarande system med direkt
kontakt mellan gruppledare och kanslistaben kommer att ersättas med någon
form av formulär som kräver signering.
Revisorernas rekommendationer
Säkerställ att rutinen för insamling av underlag fungerar

Nuvarande arbetssätt kommer att ses över. Införandet av nytt lönesystem
kommer också att innebära nya digitala möjligheter när det gäller
direktrapportering av arvoden.
Tillse att underlag arkiveras på ett sätt som möjliggör uppföljning och kontroll

Kanslistaben och personalstaben kommer gemensamt att ta fram en rutin som
säkerställer arkiveringen av underlag.
Genomför stickprovskontroller för att säkerställa att kompletta underlag finns och att
korrekt ersättning betalas ut

I förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsen finns detta
kontrollmoment med som in viktig del av planen för 2019.
Säkerställ att ersättningsnivåer fastställs för samtliga förtroendeposter

Inför den nya mandatperioden har arvodena för de fasta uppdragen setts över
och nytt beslut fattas av kommunfullmäktige i november 2018.
Säkerställ rutiner för hur de ersättningsnivåer partierna själva beslutar om ska
kommuniceras till kanslistaben

Formulär som kräver signering kommer att tas fram. Rutinen för detta ska
tydligt kommuniceras med partierna,
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Se över modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda

Modellen ska ses över och krav på att intyg ska finnas från arbetsgivaren som
styrker arbetsinkomsten ska förtydligas.

Barnperspektiv
En väl etablerad och säker process för hantering av förtroendevaldas arvoden
är viktig för att de förtroendevalda ska få möjlighet att fullgöra sina uppdrag
och att medborgarna känner tillit till kommunens hantering av dessa
ersättningar. Detta är även till gagn för barn och unga.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Revisionsskrivelse daterad de 9 september 2018
2. Revisionsrapport 3/2018, Granskning av arvoden till förtroendevalda,
september 2018
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Revisorerna
 Ernst & Young
 Personalchef
 Utvecklingschef
 Kanslichef
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Revisionsrapport 3/2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna
September 2018

Upplands-Bro kommun
Granskning av arvoden till förtroendevalda
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1

Sammanfattning

1

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av
arvoden till förtroendevalda. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt att det finns ett lagenligt och ändamålsenligt regelverk för
arvoden till förtroendevalda samt att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och intern
kontroll gällande hantering av arvoden.
Sammantaget är bedömningen att kommunala regelverk och rutiner i stor utsträckning
beskriver hur arbetet ska genomföras och vilket ansvar olika funktioner har. Granskningen
visar dock på omfattande brister vad gäller tillgången till underlag och kunskap om
lönesystemet.
Vi konstaterar också att kontroll av underlag ej genomförs och att kommunen inte ifrågasätter
underlag så länge underlaget inte avviker kraftigt från det normala. Bland annat har
arvodeslistor med uppenbara brister emellanåt godkänts.
Vidare har det framkommit att det för vissa förtroendeposter saknas angiven ersättningsnivå
samt att regelverk och praxis för vissa ersättningar behöver förtydligas.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer
till kommunstyrelsen:




Säkerställ att rutinen för insamling av underlag fungerar
Tillse att underlag arkiveras på ett sätt som möjliggör uppföljning och kontroll
Genomför stickprovskontroller för att säkerställa att kompletta underlag finns och att
korrekt ersättning betalas ut
 Säkerställ att ersättningsnivåer fastställs för samtliga förtroendeposter
 Säkerställ rutiner för hur de ersättningsnivåer partierna själva beslutar om ska
kommuniceras till kanslistaben
 Se över modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda

2

2

Inledning

2.1

Bakgrund

Utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda är en känslig process i offentlig
verksamhet. Felaktig hantering kan leda till förtroendeskada. För att skapa en ändamålsenlig
hantering är det av vikt att det finns ett tydligt regelverk och att det genomförs kontroller för att
säkerställa att rätt ersättning betalas ut.
Kommunallagen reglerar de förtroendevaldas rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster
och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Fullmäktige ska besluta
enligt vilka grunder ersättning ska betalas. Att förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på
heltid eller en betydande del av en heltid ska erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomster är
en grundförutsättning för det demokratiska systemet. Lika viktigt är det att det finns tydliga
riktlinjer för hur utbetalningar ska hanteras av kommunen för att inte underminera
medborgarnas förtroende för demokratin.
Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutat att
genomföra en granskning av kommunens hantering av arvoden och ersättningar för
inkomstbortfall till förtroendevalda.
2.2

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att det finns ett
lagenligt och ändamålsenligt regelverk för arvoden till förtroendevalda samt att det finns en
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll gällande hanteringen av arvoden.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:


Överensstämmer kommunens regelverk för arvoden med bestämmelserna i
kommunallagen?



Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende hantering av arvoden och
kostnadsersättningar för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda?



Finns det en tydlig och kommunicerad ansvarsfördelning?



Genomförs det tillräckliga kontroller som säkerställer att rätt ersättning betalas ut till
förtroendevalda?

2.3

Avgränsning

Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar för utbetalning av arvoden. Stickprov har tagits
bland samtliga nämnder förutom överförmyndarnämnden.
2.4

Genomförande

Granskningen har genomförts i form av dokumentgranskning och intervjuer med ansvariga
tjänstepersoner. Vidare har tio stickprov tagits av utbetalningar av arvoden till egenföretagare
med förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Intervjuer har genomförts med:




Löneadministratörer vid Personalstaben Lön
Kanslichef
Utvecklingschef
3

Revisionskriterier

3

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:



3.1

Kommunallagen (2017:725)
Kommunfullmäktiges Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda (antagna av kommunfullmäktige 2014-12-17)
Kommunallagen (2017:725)

I kommunallagens 4 kap. §§12-18 regleras på vilket sätt förtroendevalda har rätt till ersättning.
I lagen (§§12-13) anges att förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster
och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Förtroendevalda med
funktionsnedsättning har rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de
fullgör sina uppdrag.
Vidare fastslås (§14) att förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig
ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgöra sina uppdrag.
Det anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för ersättning enligt paragraferna ovan.
Av §16 framgår att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få
-

ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad
som följer av 13 och 14 §§,
arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
pension, och
andra ekonomiska förmåner.

Beslutar fullmäktige att arvode betalas ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika arbete.
För den som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid gäller att denne ska få ekonomiska och
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är
anställda i kommunen.
3.2

Kommunfullmäktiges bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda

I december 2014 antog kommunfullmäktige nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda (Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, samt
dokumentets bilaga: Bilaga UBFS 5.1). Bestämmelserna rör inte förtroendevalda som fullgör
uppdrag på heltid. Där anges nivåer för en stor del av de fasta och rörliga arvodena samt
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av bestämmelserna framgår även när tjänstgörande
ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt
till ersättning. Ersättningsnivåerna räknas upp årligen efter hur riksdagsledamöternas
grundarvode förändras. Gruppledararvode och oppositionspott1 fördelas inom varje parti efter
partiets önskemål. Resekostnader (som kilometerersättning) regleras efter det kommunala
reseavtalet för anställda.

1

regleras i Ersättning för förtroendevalda

4

Förtroendevalda med uppdrag som utbetalar mer än 75 % av heltid i årsarvode har inte rätt till
arvoden för sammanträden eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda med
uppdrag som utbetalar mer än 40 % av heltid i årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
3.2.1

Fast arvode och mötesarvode samt ersättningar uppkomna i samband med
sammanträde

Huvudsakligen består ersättning vid sammanträde av grundarvode samt timarvode för
sammanträden som överstiger två timmar i tid.2 Till dessa tillkommer kilometerersättning för
de mötesdeltagare som kör bil, ersättning för förlorad arbetsinkomst, parkeringskostnad och
justeringsarvode. Summor eller tid för som ska ersättas noteras i arvodeslistan.
I vissa fall förekommer uppgifter om medresenär. Uppgifter om barntillsynskostnader samt
kostnader för tillsyn och vård av anhörig kan förekomma men anges i intervju med chefer vid
kansliavdelningen vara mycket ovanliga. I stickprovsgranskningen förekommer ett fall av
”medresenär” och ingen av de andra mer ovanliga ersättningarna.
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro, 2018 års summor
Arvode

Utgår till

Ersättning

Förtroendevalda efter ansvarspost (ordf. &
v.ordf. i fullmäktige, nämnd och arbetsutskott,
förtroendevald revisor & överförmyndare)

13
ersättningsnivåer
, 33 poster
Efter intern
uppdelning
Efter intern
uppdelning
Efter intern
uppdelning

Fasta arvoden
Årsarvode
Gruppledararvode

Förtroendevald i partiet (partigrupp fördelar)

Extra gruppledararvode från politisk
sekreterare*

Förtroendevald i partiet (partigrupp fördelar)

Oppositionspott*

Förtroendevald i partiet (partigrupp fördelar)

Rörliga arvoden
Mötesarvode: Grundarvode
Mötesarvode: Timarvode
Justeringsarvode

Samtliga närvarande vid sammanträde

339 kr

Som ovan, för sammanträdestid >2 timmar
Mötesdeltagare som tilldelas rollen som
protokolljusterare

169 kr/tim
Oklart**

Övrig ersättning
Kilometerersättning

Mötesdeltagare, anges på arvodeslista

Medresenär

Mötesdeltagare, anges på arvodeslista

2 kr och 90 öre/
km
5 öre/ km

Barntillsynskostnader
Vård och tillsyn av handikappad eller svårt
sjuk
Handikappad förtroendevalds särskilda
kostnader (ersätts för faktiskt belopp men
med maxbelopp per dag)
Kostnader som uppkommer i samband
med sammanträde

Mötesdeltagare, anges på arvodeslista

93 kr/tim

Mötesdeltagare, anges på arvodeslista

93 kr/tim

Mötesdeltagare, efter begäran i samband med
sammanträden

max 1116/dag

Mötesdeltagare, efter begäran mot kvitto

-

* Extra gruppledararvode från politisk sekreterare samt Oppositionspott nämns inte i kommunala regleringsdokument för
ersättningar. Hur summan som fördelas inom partierna regleras har inte framkommit
** Justeringsarvode nämns inte i kommunala regleringsdokument för ersättningar, nivån för arvodet är därmed inte tydlig

2

Regleras i § 8 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Tolkningen av § 8 är inte
uppenbar och har tolkats enligt ovan av löneavdelningen.

5

I samtal med kanslichefen har ersättningsnivån för justeringsarvodet angetts vara ett
grundarvode per justeringstillfälle.
3.2.2

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorad pensions- och
semesterförmån. Kommunen ersätter den tid som motsvarar tiden för själva sammanträdet
samt tiden för resor till och från sammanträdet. Om förtroendevald får ett större löneavdrag än
vad som är motiverat av den tid som krävs för deltagande i sammanträdet ersätter kommunen
den förtroendevalde med den summa som kan styrkas med intyg från arbetsgivaren. Intyg kan
vara kopia på lönebesked eller liknande.
Egenföretagare har rätt till ersättning beräknad enligt schablon. Ersättning utgår endast för
sammanträde som pågår dagtid. Till grund för beräkningen ska intyg finnas från
Försäkringskassan som visar nivån för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller intyg som
visar föregående års taxerade inkomst. Tiden som sammanträdet tar i anspråk och SGI-nivån
är vad ersättningen för förlorad arbetstid baseras på. Någon redovisning om faktiskt
inkomstbortfall är inte nödvändig.
Den schablonmetod som används för beräkning av timersättning för egenföretagare är
följande:
((Sjukpenninggrundande inkomst per år/ 260) x 30 dagar)
165 timmar
Förtroendevald ska själv yrka ersättningen. Yrkandet ska vara framställt till kommunen inom
ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande.
Förlorad arbetstid i samband med sammanträden anges på arvodeslistan i timmar, på samma
sätt för egenföretagare som anställda.
En synpunkt på ovan är att det inte är uppenbart vad schablonen avser att räkna ut och kan
förenklas genom att ändra till SGI/1430. Det är oklart huruvida schablonen ger en korrekt
ersättning till egenföretagare när dennes slutliga timersättning, debiterbara tid och fasta
kostnader har tagits hänsyn till och om den står i proportion till motsvarande ersättning för
anställda.
Ytterligare två synpunkter noteras rörande ersättning för förlorad arbetsinkomst:


Försäkringskassan anger 346 000 kr som tak för SGI för 2018. Taket förändras varje
år men medför att inkomster som överskrider taket inte tas med i beräkningen av SGI
(SGI-Guiden).
 Något inkomsttak för ersättning för förlorad arbetsinkomst finns inte specificerat.
3.2.3

Ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med högst 12 % på utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för årsarvode och gruppledararvode.
Förtroendevald har även rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med högst 4,5 % på
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Den förtroendevalde ska själv yrka ersättningen. Ersättning utgår maximalt för de två senaste
kalenderåren innan ansökningstillfället.
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3.2.4

Övriga ersättningar

Utöver vad som anges ovan framgår även bland annat regler om särskilda arvoden till
gruppledare. Särskilda skrivningar finns också om hur arvodet ska minska för förtroendevalda
med årsarvode eller för förtroendevalda med särskilt arvode som på grund av sjukdom är
förhindrade att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två månader.
Rörande resekostnader anges att resor till och från sammanträden, som överstiger två
kilometer, ersätts enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det
kommunala reseavtalet. Ersättningen är i nivå med partsöverenskommelse BIA (2010).
Utlägg som sker i samband med uppdrag hanteras, som alla anställdas utlägg, mot
redovisning av kvitton. Detta gäller dock inte för sammanträden i kommunhuset där summan
för parkeringsavgift endast noteras på arvodeslista.
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Organisation

4

4.1 Kanslistab
Kanslistaben ansvarar för insamling och förberedande av underlag för samtliga ersättningar
till förtroendevalda.





Närvarolistor från sammanträden
Underlag arbetsinkomst från arbetsplats eller SGI från Försäkringskassan
Kvitto för redovisning av utlägg i samband med sammanträde
Underlag för fasta arvoden och uppräkning av övriga arvoden kopplade till
sammanträden.

Nämndsekreterare och kommunsekreterare arbetar med registrering av närvaro vid
sammanträden och insamling av underlag för ersättningar kopplade till sammanträden, som
till exempel milersättning, dessa anges på så kallade arvodeslistor.
Arvodeslistan går runt bland ledamöter som signerar och fyller i reslängd till mötet (för KMersättning), eventuell medpassagerare, förlorad arbetsinkomst (i timmar), timmar med
barnvakt eller dylikt, justering och kostnad för parkering. Tiden för mötesstart och slut noteras
av närvarande nämnd-/kommunsekreterare. Därefter skickas närvarolistan digitalt till
lönehandläggarna vid löneavdelningen samt arkiveras digitalt och fysiskt på kansliet.
Rutiner för arbetet beskrivs i varje nämnds rutindokument, för exempel se Rutiner
Kommunfullmäktige. Revisionen avviker genom att sekreterare inte närvarar vid
sammanträden. När ordinarie sammanträden sker utanför kommunhuset närvarar alltid
sekreterare. Vid vissa sammanträden som vid den politiska majoritetens mål- och ramdialog
med kontorscheferna närvarar inte alltid någon sekreterare, då registreras uppgifterna istället
av ordförande som lämnar arvodeslistan till kanslistaben.
Fasta arvoden utgår enligt kommunal bestämmelse (se ovan). Fasta arvoden är kopplade till
förtroendeposter inom kommunen. Utöver dessa finns partiarvoden; gruppledararvoden och
oppositionspott som partierna själva bestämmer över. Partierna ska genom gruppledaren
meddela kansliavdelningen på vilket sätt arvodena ska fördelas bland partiets företrädare.
Ingen formell process finns rörande detta. Uppdelning och förändring av potten kan meddelas
muntligt eller skriftligt. Kansliet dubbelkollar de nya beloppen med gruppledaren innan den
uppdaterade informationen skickas till kommunens löneavdelning.
Utlägg som sker i samband med uppdrag hanteras, som alla anställdas utlägg, mot
redovisning av kvitton till kanslistaben.
Löneinkomst ska styrkas genom intyg från den förtroendevaldes arbetsplats. Intyget ska vara
underskrivet av chef vid dennes arbetsplats. Intyget lämnas till kansliavdelningen och skickas
därefter till Lön för registrering och arkivering. För egenföretagare ska inkomsten styrkas av:
”intyg från försäkringskassan som visar sjukpenninggrundande inkomst eller intyg som visar
föregående års taxerade inkomst.” (Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, §
3).

I granskningen noteras att intyg som visar föregående års inkomst för företagare i praktiken
är intyg skrivna av de förtroendevalda själva, där de uppger sin inkomst utan tillhörande
dokument som styrker uppgiften. Det är oklart huruvida detta är i enlighet med intentionen i §
3, Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
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4.2 Personalstab Lön
I personalstabens undergrupp lön (i denna text även kallad löneavdelning) ansvarar fyra
medarbetare för hela kommunens utbetalning av lön och ersättning. Det dagliga arbetet utförs
av samtliga anställda på enheten förutom uppgiften att i lönesystemet fylla i de fasta nivåerna
för ersättning. I lönesystemet anges årsarvoden och grund för ersättning för förlorad
arbetsinkomst personligt för varje förtroendevald beroende på befattning och efter inskickat
underlag. Mötesarvoden och kilometerersättning anges som schablon i lönesystemet och är
samma för alla. Uppgifterna uppdateras minst årligen.
I löneavdelningens rutindokument framgår tydlig ansvarsfördelning och arbetsrutin rörande
vilken funktion som ansvarar för vilken del av tillhandahållandet och hantering av arvodeslistor
(mötesnärvaro), reseräkning samt uppgifter om arbetsinkomst och arvoden. Därtill finns tydliga
manualer för hantering av lönesystem i de fall vikarie eller annan ovan personal behöver
hantera löneutbetalningar.
I intervju med personal från löneavdelningen lön framkommer att rutinerna fungerar väl, att
lönesystemet är lätthanterligt och att felaktiga löneutbetalningar är mycket ovanliga. Huruvida
underlagen är felaktigt ifyllda eller om uppgifter inte stämmer bedöms inte av
lönehandläggarna då samtliga underlag är attesterade och godkända av relevant funktion (i
denna granskning kanslistaben) som därefter skickar underlagen till lönehandläggarna.
Vid sent inskickade underlag kan utbetalningar försenas, men detta kan åtgärdas med extra
utbetalning om behov finns.
Löneavdelningen får underlag från kansliavdelningen i form av:
 Underlag för fasta arvoden kopplade till förtroendeposter, uppdelning av
gruppledararvode och oppositionspott samt uppräkning av övriga arvoden.3
 Arvodeslistor (närvarolistor från sammanträden)
 Övriga arvodesunderlag
 Underlag för styrkande av lön från anställning eller SGI (företagare) som sedan utgör
underlag för ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Innan utbetalning sker genomförs alltid en kontroll av utbetalningen där lönesystemet
kontrollerar varje utbetalning för avvikelser från det normala. Exempel på avvikelse oms
upptäcks kan vara att en nolla för mycket angetts av misstag rörande exempelvis
kilometerersättning.

3

Timarvode, grundarvode, ersättning för barntillsynskostnader, ersättning för vård och tillsyn av
handikappad eller svårt sjuk och ersättning för handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
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Stickprovsgranskning

5

Ett urval av tio förtroendevalda gjordes för särskild granskning av utbetalning av ersättning.
Urvalet gjordes genom att välja samtliga tre förtroendevalda med egna företag som lämnat in
underlag till löneavdelningen för ersättning av förlorad arbetsinkomst. Sju förtroendevalda
valdes därefter genom en slumpmässig dragning av namn ur en lista över samtliga
utbetalningar gjorda till förtroendevalda under perioden 2018-01-01-2018-06-30. Stickproven
omfattar samtliga nämnder förutom överförmyndarnämnden.
Därefter begärdes underlag ut från löneavdelningen för samtliga utbetalningar till de tio
förtroendevalda som valts ut för särskild granskning.
Löpande månadsarvoden betalas ut till nio av tio granskade förtroendevalda. Dessa utgörs
av:
 Fasta arvoden för särskilda poster inom kommunen: Utbetalas till sex av tio.
 Gruppledararvode: Utbetalas till fem av tio.
 Extra gruppledararvode från politisk sekreterare: Utbetalas till två av tio.
Samtliga förtroendevalda får ersättning för mötestid.
I stickprovsgranskning av fasta arvoden hittas ingen avvikelse mot det underlag vi erhållit.
Samtliga fasta ersättningar följer beslut för ersättningar och uppräkning såsom angetts ovan.
En av de förtroendevalda har fått retroaktiv ersättning under början av året utan att det kunnat
styrkas med underlag.
Vid granskning av övriga rörliga ersättningar har samtliga individer fått utbetalt medel för
mötestid. Nio av tio har fått ersättning för resa med egen bil (kilometerersättning), en har fått
ersättning för medresenär. Fem av tio har fått ersättning för förlorad arbetsinkomst, två för
parkeringsavgift, två mot redovisning av kvitton och en för ”resekostnader”. Vi har jämfört de
utbetalda medlen mot det underlag vi erhållit från kommunen i form av ifyllda arvodeslistor och
underlag för förlorad arbetsinkomst.
Vi bedömer att omfattande brister finns i hanteringen av utbetalning av arvoden, vilket tar
avstamp i följande konstateranden:


Kompletta underlag som styrker gjorda utbetalningar har inte erhållits. Saknade
underlag avser:
 Underlag som styrker löneinkomst från anställning, i ett fall av fem.



Utbetalda rörliga ersättningar avviker på flertalet poster från det underlag som
inkommit.
 Avvikelsen är sådan att utbetalda medel ofta är högre än vad underlaget
medger, men även lägre i vissa fall. I de fall när utbetalningen är högre kan
underlag möjligen saknas, men i de fall när utbetalningen är lägre är orsaken
mer oklar. Avvikelserna är i vissa fall marginella men i flera fall betydande
(avvikelsen uppgår till fem gånger det utbetalda beloppet).



Kommunen har inte på ett fullgott sätt kunnat förklara på vilket sätt summeringar av ett
antal uppgifter från arvodeslistorna görs i lönesystemet, såsom:
 Antal möten
 Mötestid som överstiger 2 timmar
 Princip för avrundning av mötestider.
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 Intervjuperson vid kanslistaben uppger att ersättning ska betalas ut per
påbörjad halvtimme. Informationen fanns inte vid löneavdelningen.
 Summering av förlorad arbetstid
 Tid för justeringsarvode
 Ersättningsgrund för justeringsarvode (ersättning framgår inte av underlag)
 Intervjuperson vid kanslistaben uppger att ersättningsnivån för
justeringsarvodet ska vara ett grundarvode per justeringstillfälle. I
granskningen har det konstaterats att utbetalningarna inte följer den
principen, då utbetald summa per justeringstillfälle skiljer sig åt mellan
de förtroendevalda.


Felaktig hantering av arvodeslistor kan konstateras i tre fall:
 Socialnämnden 2018-06-19 samt 2018-06-20. Två sammanträden är inskrivna
på samma arvodeslista.
 En arvodeslista från kommunfullmäktige saknar datum och tid för
sammanträdet.
 Utbildningsnämnden 2018-02-20 kl. 17,00-19,30 har fel datum angivet, mötet
ägde rum 2018-03-13.
 Att felet upptäcktes beror på att det 2018-02-20 fanns en annan
arvodeslista från samma nämnd med överlappande mötestid.

Vi kan sammantaget konstatera att underlag saknas för att göra en bedömning av utbetalda
ersättningar. Skillnader mellan vad underlaget visar ska betalas ut och vad som har betalats
ut är betydande för varje typ av ersättning (förutom de fasta ersättningarna samt utbetalningar
mot kvitton). I de flesta fall är utbetalningarna större än vad underlaget medger, vilket kan
betyda att underlag finns men inte kommit granskningen till del. I vissa fall är utbetalda medel
mindre än vad underlaget medger vilket tyder på att fel ersättning betalats ut.
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6

Svar på revisionsfrågorna och sammanfattande bedömning

Nedan ges kortfattade svar på revisionsfrågorna.
Delfråga

Svar

1. Överensstämmer
kommunens
regelverk för arvoden
med
bestämmelserna i
kommunallagen?

Ja, tydliga regelverk finns och följer aktuell lagstiftning. Dock kan det
noteras att kommunens regelverk hänvisar till kommunallagen
(1991:900).

2. Finns det
dokumenterade
riktlinjer och rutiner
avseende hantering
av arvoden och
kostnadsersättningar
för förlorad
arbetsinkomst till
förtroendevalda?

Ja, för de flesta delar av arbetet finns det. Det saknas dock rutiner för hur
de förtroendevaldas ersättningar som partierna själva bestämmer över
ska dokumenteras och kommuniceras till kanslistaben. Det finns inte
heller något tak för inkomster som fullt ut ersätts vid förlorad
arbetsinkomst. Det saknas även dokument som styrker hur
justeringsarvoden ersätts. Slutligen är det oklart om modellen för
uträkning av timersättning för förlorad arbetstid för förtroendevalda
egenföretagare är optimalt utformad.

3. Finns det en tydlig
och kommunicerad
ansvarsfördelning?

Ja, i nämndrutinerna anges tydligt rutiner och ansvarsfördelning för
insamlande, arkivering och vidarebefordring av arvodeslistor. I
löneavdelningens rutindokument Förtroendemannarutin och Arbetsrutiner
avseende Arvoden till förtroendevalda anges tydligt process och
ansvarsfördelning för registrering och arkivering av inkomna underlag för
utbetalning.
I granskningen konstateras det att underlag saknas för ett stort antal
utbetalningar. Om detta beror på felaktiga utbetalningar eller på brister i
hanteringen av underlag är oklart.

4. Genomförs det
tillräckliga kontroller
som säkerställer att
rätt ersättning
betalas ut till
förtroendevalda?

Nej, kontroller genomförs som regel inte. Löneavdelningen har system för
avvikande ersättningar vilket leder till att större fel upptäcks, men mindre
fel, som till exempel små fel i begärd milersättning kan inte upptäckas i
nuvarande system. Någon kontroll av uppgifter som ligger till grund för
förlorad arbetsinkomst görs inte heller. De dokument som inkommer
godtas utan att kontrolleras närmare.
Avsaknaden av underlag för att styrka genomförda utbetalningar tyder
även på att tillräckliga kontroller inte görs för att tillse att ersättningar är
korrekta eller att underlag finns.
I granskningen har det noterats att intyg som visar föregående års
inkomst för företagare i praktiken är intyg skrivna av den förtroendevalde
själv, där denne uppger sin inkomst utan att uppgifter styrks med relevant
underlag. Det är oklart huruvida detta är i enlighet med intentionen i § 3,
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
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6.1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Sammantaget är vår bedömning att kommunala regelverk och rutiner på ett tydligt sätt
beskriver hur arbetet ska genomföras och vilket ansvar olika funktioner har. Vår bedömning är
dock att det i något fall saknas angivelser av ersättningsnivåer för särskilda förtroendeposter.
I samband med stickprovsgranskningen konstaterar vi att underlag som verifierar
utbetalningarna i stor utsträckning saknas. Kommunen har inte heller kunnat redogöra för
grundläggande aspekter av hur lönesystemet fungerar vilket försvårat möjligheten att granska
utbetalningarna.
Utöver detta har frågan väckts huruvida tillräckliga kontroller görs av inkomna underlag då
mindre fel inte kan upptäckas med nuvarande system. Underlag ifrågasätts sällan eller aldrig
om de inte avviker mycket stort från normala utbetalningar. Vår bedömning är att brister finns
i kontrollen av underlag.
Modellen som används för att beräkna förtroendevalda egenföretagares ersättning vid förlorad
arbetsinkomst riskerar att leda till att en ersättning som inte motsvarar den förlorade
arbetsinkomsten utbetalas.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer
till kommunstyrelsen:




Säkerställ att rutinen för insamling av underlag fungerar
Tillse att underlag arkiveras på ett sätt som möjliggör uppföljning och kontroll
Genomför stickprovskontroller för att säkerställa att kompletta underlag finns och att
korrekt ersättning betalas ut
 Säkerställ att ersättningsnivåer fastställs för samtliga förtroendeposter
 Säkerställ rutiner för hur de ersättningsnivåer partierna själva beslutar om ska
kommuniceras till kanslistaben
 Se över modell och praxis för ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda
Kungsängen 25 september 2018

Anders More

Ragnar Bengtsson

EY

EY
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Bilagor

7

B1. Källor


Arbetsrutiner avseende Arvoden till förtroendevalda. Upplands-Bro, Personalstaben
Lön, Rutindokument.



Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Upplands-Bro kommun,
Författningssamling Nr 5.1 U14, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, Gäller
från och med 2014-12-17.
o Bilaga UBFS 5.1. Förtroendemannaarvoden 2015.



BIA (2010). Överenskommelse om nytt bilersättningsavtal- BIA. 31 3 02 03–
KOMMENTUS FÖRLAG



Ersättning för förtroendevalda, Upplands-Bro, Protokoll från Kommunfullmäktige, Kf §
174, dnr 2014-000477, sammanträdesdatum 2014-12-17.



Förtroendemannarutin – registrering av Arvoden, Upplands-Bro, Personalstaben Lön,
manual, utskriven 2018-05-02.



Rutiner Kommunfullmäktige, Kanslistaben, Upplands-Bro 2018-04-16



SGI-Guiden, Försäkringskassan, hemsida (länk).
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Anders More <anders.more@se.ey.com>
den 1 oktober 2018 08:12
kommunstyrelsen
Revisionsrapport 3/2018 Granskning av arvoden
Granskning av arvoden.pdf; Revisionsskrivelse granskning av arvoden.pdf

Hej,
Bifogar revisionsrapport 3/2018 samt revisionsskrivelse, att skicka till kommunstyrelsen, samt till
kommunfullmäktige för kännedom.
Önskar även att såväl rapport som revisionsskrivelse publiceras på kommunens hemsida.
Hälsar
Anders More
Sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer

-Anders More | Manager / Certifierad kommunal yrkesrevisor | Assurance
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, 103 99 Stockholm, Sweden
Cell: +46 72 230 87 61 | Office: +46 8 520 590 00 | anders.more@se.ey.com
Website: http://www.ey.com

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual
or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential
or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication
in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. EY is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sanna Ajaxén

2018-11-12

KS 18/0443

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen

1 (1)

Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Fastställande av antal ledamöter till
kommunstyrelsens arbetsutskott och beredning
samt val av ledamöter till kommunstyrelsens
arbetsutskott och beredning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens beredning ska under mandatperioden bestå av
arbetsutskottet samt en ledamot vardera från övriga partier som är
invalda i kommunstyrelsen.
2. Arbetsutskottet under mandatperioden ska bestå av 5 ledamöter och
3 ersättare.
3. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: XX
4. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses: XX
5. Till ordförande i arbetsutskottet utses XX och till vice ordförande utses
XX
6. Till ytterligare deltagare i kommunstyrelsens beredning utses: XX

Sammanfattning
Kommunstyrelsen får inrätta ett arbetsutskott samt de ytterligare utskott som
styrelsen finner lämpligt. Utskott ska bestå av det antal ledamöter och ersättare
som kommunstyrelsen beslutar.
Kommunstyrelsens beredning ska under mandatperioden bestå av
arbetsutskottet och en ledamot från övriga partier som är invalda i
kommunstyrelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 De valda
 Löneavdelningen
 Förtroendemannaregistret

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

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kommunledningskontoret
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS 18/0437

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

AB Vårljus

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:
-

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx

-

Till ersättare nomineras xxx

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
-

Till ledamot i styrelsen nomineras xxx

-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

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

Datum

Vår beteckning

2018-11-08

KS 18/0437

Kommunledningskontoret
-

Till revisor nomineras xxx

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den
sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag
av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot
representerar kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den XX

Barnperspektiv
Ombud och ledamöter som utses att företräda Upplands-Bro kommun ska alltid
ha ett barnperspektiv på sina uppdrag. Detta får positiv påverkan på barns
utveckling och hälsa.

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2018
Beslut sänds till
 Respektive bolag, stiftelse eller förening
 Kommunstyrelsen
 Förtroendemannaregistret

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sanna Ajaxén

2018-11-08

KS 18/0444

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen

1 (1)

Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Val av ledamöter till kommunala
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i kommunala
pensionärsrådet 2018–2022: Kommunstyrelsens ordförande,
socialnämndens ordförande samt XX
2. Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i kommunala
tillgänglighetsrådet 2018–2022:
XX, XX, XX, XX.

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information med företrädare för pensionärsorganisationer
verksamma i Upplands-Bro.
Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet.
Enligt kommunala pensionärsrådets reglemente ska rådets ordförande vara
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är socialnämndens
ordförande.
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett råd för ömsesidig information med
handikapporganisationer verksamma i Upplands-Bro kommun. Rådets syfte är
att verka för att funktionsnedsattas perspektiv beaktas i alla kommunala
nämnder och förvaltningskontor. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter till
tillgänglighetsrådet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2018.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till




De valda
Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret

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

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Hillevi Montor

2018-11-21

KS 18/0442

Kanslistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Revidering av reglemente för gemensam
nämnd för familjerättsliga frågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Ändringar i reglementet för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor antas i
enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Järfälla kommun har lämnat ett förslag på en revidering av reglementet för
gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. De ändringar som föreslås för den
gemensamma nämnden är dels ett förtydligande av nämndens uppdrag samt en
uppdatering för att anpassa reglementet enligt den nya kommunallagen och den
nya dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KS 18/0442 från den 21 november.
Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutet bedöms få en positiv effekt för barn då nämnden hanterar ärenden som rör
barn och deras livsmiljö och reglementet syftar till att förtydliga nämndens
uppdrag och ansvar.

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

Datum

Vår beteckning

2018-11-21

KS 18/0442

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Maris Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Reviderat reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor.

Beslut sänds till
 Kommundirektör
 Kanslichef
 Utvecklingschef
 Samhällsbyggnadschef
 Kommunjurist

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2018-11-23

KS 18/0162

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning med anledning av ny
kommunallag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning i
enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Den 1 januari 2018 trädde ny kommunallag i kraft (2017:725). I nuvarande
delegationsordning finns hänvisningar och terminologi som hänför sig till den
gamla lagen. En revidering av delegationsförteckningen är nödvändig för att
anpassa den till den nya kommunallagen. Utöver en ny kommunallag har andra
lagar uppdaterats och behov uppstått av att tillföra nya punkter, bl a på grund
av att nya utskott tillkommit, varför delegationsordningen måste revideras av
detta skäl. Ändringarna är gulmarkerade i bilagan.
Delegationsordningen ändras på så sätt att möjlighet till vidaredelegation
markeras med kryss i rutan för vidaredelegat, dock utan att funktionen för
vidaredelegaten anges. Istället anges vidaredelegat i en delegationslista som
beslutas av kommundirektören. På så sätt blir beslutsprocessen för
kontorsorganisationen mer flexibel och mer effektiv då kommundirektören
själv kan fatta beslut om vidaredelegat utan att ärendet behöver hanteras i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse KS 18/0162 från den 23 november 2018



Delegationsordning med ändringar markerade i gult

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutet bedöms inte få några särskilda konsekvenser för barn och deras
livsmiljö.

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

Datum

Vår beteckning

2018-04-13

KS 18/0162

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Delegationsordning med ändringar markerade i gult

Beslut sänds till
 Kommundirektör, kanslichef, utvecklingschef, samhällsbyggnadschef,
kommunjurist

2 (2)

Kommunstyrelsens
delegati onsordning
Antagen av kommunstyrelsen

den XX, Ks § XXX

[Skriv datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)]

www.upplands -bro.se
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1

Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden fastställts i
reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka typer av beslut som
respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att
det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika
nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har
därför förts in bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för kommunstyrelsen eller
nämnd att delegera beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av
ärendetyper.

1.2

Vilka kan få delegation?

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3

Vad kan inte delegeras

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4

Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sätt ett
nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut
som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp
av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också genom eget handlande
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör
dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet.

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder att det
är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.
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1.5

Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning.

1.6

Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses frånvaro
från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa,
jäv eller liknande.
Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som vikarierar för
delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

1.7

I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med aktuell
befattningshavare enligt delegationsordningen.

1.8

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden och i
vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut sker till
nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet kan vara av
omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående.
Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla.

1.9

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar sig på lag
och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i
kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige
antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som delegationsbeslut. Beslut
inom budgetram är att betrakta som verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och
verkställighet är dock inte alltid klar.
Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och
vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till nämnden.

1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. Förvaltningsbesvär kan
anföras över beslut av nämnden som grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler för hur
beslut överklagas. Enligt förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det
krävs också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att
överklaga.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet.
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1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid laglighetsprövning avgör
domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har
begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla
(se anmälan av delegationsbeslut).

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har nämndens
ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL. Denna beslutanderätt
ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.

1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar kommundirektören delegationen.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av beslut som
delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § förvaltningslagen, FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är
uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

2

Angående kommunstyrelsens delegationsordning

2.1

Delegationer

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas upp i
denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits
vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kommundirektör. Med enhetschef avses
närmste chefsnivå under avdelningschef.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.

2.2

Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på
ersättaren.
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2.3

Jäv

2.3.1 Kommundirektör
Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar kommundirektören delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom
respektive avdelning inom kommunledningskontoret.
2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande
Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande delegationerna till
ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig övertar kommundirektören
delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 §
KL.

2.4

Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.

2.5

Vidaredelegering

Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd. Sådan vidaredelegering ska redovisas på särskild delegationslista.
Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.
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3

Förkortningar

Avdch

Avdelningschef

Kch

Kontorschef (avser samtliga kontorschefer)

Kd

Kommundirektör

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kso

Kommunstyrelsens ordförande

Ksvo

Kommunstyrelsens vice ordförande

Sbch

Samhällsbyggnadschef

Sbu

Samhällsbyggnadsutskott

Säkch

Säkerhetschef

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef
Tu

Trygghetsutskott
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4

Delegationsordning
Ärendegrupp nr
1
1.1
1.2

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Allmänna ärenden
Förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser o
dyl.
Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser
o.dyl

Kso
Ksvo

1.3

Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och
logotyp

Kd

1.4

Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag
Inhyrning av externa lokaler för kommunens verksamhet

Kso
Kd
Sbch
Kd

Vägran att lämna ut handling och handlings utlämnande
med förbehåll samt vägran att lämna ut uppgift ur allmän
handling

Kd
Sbch

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

Avvisa för sent inkommet överklagande enligt
förvaltningslagen
Rättelse av ett beslut enligt förvaltningslagen, fattat av
delegat som innehåller uppenbar felaktighet till följd av
skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende

Kd
Sbch
Delegat i
ursprungsbeslutet

Omprövning av beslut och yttrande i överklagade ärenden
där ursprungsbeslutet har fattats av delegat

Delegat i
ursprungsbeslutet

1.10

Beslut om organisatorisk förvaltningsstruktur
- Övergripande förvaltningsstruktur
- Förvaltningsintern organisation

1.11

Direktiv till ombud vid bolags- och föreningsstämmor

Ksau

1.12

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa
sammanträde med kommunstyrelsen
Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för:
- Kommunstyrelsens ordförande
- Övriga förtroendevalda

Kso

1.13

Kd
Kd

Ksau
Kso
Kd
Kch

- All personal
1.14

Polisanmälan av brott mot kommunen

1.15

Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som
inte kräver firmatecknare
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1.16

Besluta om dokumenthanteringsplan

1.17

Ta emot och underteckna delgivningskvitto för nämndens
räkning
Beslut om att inte besvara remiss från regeringskansliet
eller statlig myndighet

1.19

ÄrendeÄrendetyp
grupp nr
2
2.1
2.2

Kd
Avdch
Kd

Beslutande/
Delegat

Ekonomiska ärenden
Utdelning från förvaltade stiftelser
Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till
Upplands-Bro kommunfastigheter AB inom den
beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt
Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv
månader, enligt av kommunfullmäktige fastställda regler
Förlänga och omplacera lån enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler

Kd
Kd

2.5

Placera likvida medel högst ett år enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler

Kd

2.6

Villkorsändring av tidigare beslutade borgensåtaganden

Kd

2.7

Avskrivning av kommunens fordringar enligt fastställda
regler och gällande redovisningsprinciper

Kd

2.8

Utfärdande av lagsökningsärenden och
betalningsföreläggande

Kd

2.9

Bifall/avslag på ersättningsanspråk som faller utanför
kommunens ansvarsförsäkring samt godkännande av
ersättning från försäkringsbolag
Upphandling
- av övergripande avropsavtal för inköp

Kd

2.3
2.4

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och
ersättare inom kommunstyrelsens förvaltning
Försäljning av kommunens lösa egendom
Godkänna säkerheter
Fastställa kommunens internränta
Fastställa kommunens personalomkostnadstillägg (POtillägg)

9

Kd
Kd

Kd
Sbch
Kd eller Sbch
Kd
Kd
Kd
Kd
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Ärendegrupp nr
3

Beslutande
/ Delegat

Ärendetyp
Plan- och exploateringsfrågor

3.1

Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader

Sbch

3.2

Beslut om planbesked och planuppdrag

Sbu

3.3

För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs
med utökat förfarande eller normalt planförfarande,
besluta att skicka förslaget på samråd, låta planförslaget
granskas eller ställas ut samt informera om planförslaget

Sbu

3.4

För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs
med standardförfarande, begränsat standardförfarande,
förenklat standardförfarande eller enkelt planförfarande,
besluta att skicka förslaget på samråd

Sbu

3.5

För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs
med standardförfarande eller enkelt planförfarande,
besluta att låta planförslaget granskas eller ställas ut samt
informera om planförslaget.

Sbch

3.6

Beslut om genomförandet av detaljplanen, programmet
eller ändring av detaljplan som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (MB 6:7)

Sbch

3.7

Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen

Sbch

3.8

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning och
relaxation av inteckningar samt uttagande och utbyte av
pantbrev och dylika åtgärder

Sbch

3.9

Köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel
och mottagande av gåvobrev rörande fast egendom
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp

Sbch
Sbu

Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens mark
med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp

Sbch
Sbu

3.10

3.11

Köp och hyra av byggnad på ofri grund till ett värde av
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp
Vid uthyrning ska det i hyresavtalet totala hyresbeloppet
uinder avtalstiden anses utgöra värdet.
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Sbch
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3.12

Försäljning och uthyrning av byggnad på ofri grund till ett
värde av
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp
Vid uthyrning ska det i hyresavtalet totala hyresbeloppet
uinder avtalstiden anses utgöra värdet.

Sbch
Sbu

3.13

Slutande av avtal om hyra, arrende och andra
nyttjanderätter till kommunens fasta egendom
för en tid av högst fem år.

Sbch

3.14

Uppsägning av hyres-, arrende- och andra
nyttjanderättsavtal samt överenskommelse om
avflyttning avseende kommunens fasta
egendom

Sbch

3.15

Godkännande av avtalsparts överlåtelse av
avtal eller upplåtelse i andra hand

Sbch

3.16

Hävande av avtal avseende kommunens fasta
egendom

Sbch

3.17

Rätt att godkänna underhandsförsäljning av fastighet
eller tomträtt i vilken kommunen har fordran eller har
åtagit sig ett förlustansvar
– förlust upp till 15 prisbasbelopp
– förlust över 15 prisbasbelopp

3.18

Rätt att påkalla och godkänna förrättning samt att
företräda kommunen vid förrättningar enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter

Sbch
Sbu
Sbch

3.19

Bevaka kommunens rätt i avtalsfrågor med rätt att
häva avtalet vid avtalsbrott

Kd
Sbch

3.20

Försälja tomträtter med villkor enligt
kommunfullmäktiges beslut 1995-05-29, § 53 och
2008-06-12, § 76

Sbch

3.21

Teckna avtal om upprättande av detaljplan

Sbch

3.22

Upplåta tomträtt i fastigheter enligt kommunfullmäktiges
direktiv

Sbch

3.23

Reglera avgälder för fastigheter upplåtna med tomträtt
enligt kommunfullmäktiges direktiv

Sbch
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3.24

Anhängiggöra ärenden samt föra talan inför domstol i
ärenden om tomträttsregleringar

Sbch

3.25

Lämna yttrande i remisser och samråd som rör
kommunen som fastighetsägare

Sbch

Ärendegrupp nr
4
4.1

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Beslutande
/ Delegat

Ärendetyp
Kommunstyrelsen som personalorgan
Lönesättning
- enligt kommunens personalpolitiska
riktlinjer samt lönepolicy och fastställda
ramar för personal anställd av
kommunstyrelsen
- lönetillägg samt lönesättning som avviker
från kommunens personalpolitiska riktlinjer
Fastställande av pensionsbelopp samt övriga rörande
pension
Beviljande av ledighet med lön för kurser enligt 7 §
LFF, som ej täckts in vid överläggning
Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna
överenskommelser rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
utom beträffande 11-14 § lagen om medbestämmande i
arbetslivet
Förändring av sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställningar
Beslut om stridsåtgärd
Förflyttning och omplacering av personal mellan
nämnder
Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt
verksamhet
Initiera och starta upp utredning om trakasserier,
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling
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Kd
Sbch
Kd
Kd
Kd
Kd

Kd
Kch
Ksau
Kd
Kd
Kd
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Ärendegrupp nr
5

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Kommunstyrelsen som arbetsgivare

5.1

Lön och övriga arbetsförhållanden för
kommundirektören

5.2

Tillsvidareanställning av personal utom kontorschefer

5.3

Anställning av
- vikarier och extra personal
- personal med arbetsmarknadsstöd

5.4

Tillsvidareanställning av kontorschefer

5.5

Förordnande av ersättare för kommundirektör under en
sammanhängande tid av högst tre månader

Kd

5.6

Förordnande av ersättare för kontorschef under en
sammanhängande tid av högst tre månader

Kd

5.7

Förordnande av ersättare för kommundirektör eller
kontorschef under en tid överstigande tre månader

Ksau

5.8

Utfärdande av skriftlig varning och avstängning

Kd
Sbch

5.9

Utfärdande av varsel till arbetstagarorganisation enligt
LAS

Kd
Sbch

5.10

Uppsägning eller avsked av arbetstagare

Kd
Sbch

5.11

Enskild överenskommelse om avslut av anställning

Kd

5.12

Omplacering av personliga skäl

Kd

5.13

Förlikning vid central tvisteförhandling och inför tvister
vid Arbetsdomstolen

Kd

13

Kso (efter
samråd med
Ks-presidium)
Kd
Sbch
Kd, Sbch
Avdch
Kd (efter
samråd med
nämnds
presidium)
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Ärendegrupp nr

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

6
6.1

Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden
Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens
verksamhet

6.2

Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker mot
kommunala anläggningar

6.3

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt Ks beslut)

6.4

Beslut om rekrytering, utbildning och övning av
personal i kommunens freds- och krigsorganisation
samt registrering och placering av sådan personal

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.5

Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid samt
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör
civilplikt

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.6

Överenskommelser gällande medborgarlöften och
samverkansavtal med Polismyndigheten

6.7

Samverkansöverenskommelser med myndigheter och
organisationer i totalförsvarsärenden

Kd
Säkskyddsch

6.8

Yttranden vid antagande av hemvärnsmän

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.9

Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.10

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.11

Begäran om handräckning hos Kronofogden avseende
borttagande av egendom på kommunägd fastighet

6.12

Arbete med risk och sårbarhetsanalys samt plan eller
annat arbete enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
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Kd
Säkch
Säkskyddsch
Kd
Säkch
Säkskyddsch
Kd
Säkch
Säkskyddsch

Tu

Kso
Kd
Säkch

Tu
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7
7.1
7.2

Förvaltningsärenden
Företräda kommunen i bostadsrättsföreningar där
kommunen är bostadsrättsinnehavare
Väcka och föra talan inför hyresnämnd och domstol i
hyresärenden

15
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Ärendegrupp nr
8

8.1

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Ärenden enligt skollag
Delegationsordningen gäller fram till dess att den nya
gymnasie- och arbetslivsnämnden tillträder eftersom
denna då övertar ansvaret för frågorna i detta avsnitt
Använda lärare/ förskolelärare som saknar föreskriven
utbildning i mer än sex månader
Avstängning av elev inom vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (SFI)
Avstängning av elev från viss utbildning med praktiska
inslag inom vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna samt svenska för invandrare (SFI)

Rektor

8.4

Utreda uppgivna kränkningar, trakasserier eller sexuella
trakasserier inom vuxenutbildningens verksamhet

8.5

Första yttrande i fråga om anmälningar till
Skolinspektionen eller till annan myndighet

Kd
Rektor
Ksau

8.6

Vidare yttrande, kommuniceringar, kompletteringar,
begäran om handlingar till Skolinspektionen eller annan
myndighet.

Kd

8.7

Beslut om vilka nationella kurser som ges för
vuxenutbildning
Beslut om mottagande och antagning av elever till
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Svenska för invandrare
- Särskild utbildning för vuxna
Enligt skollagen

Rektor

Rektor

8.10

Bedömning gällande särskilda skäl om åtagande att stå
för kostnader för elevs studier i annan kommun
Beslut att elevs utbildning på kurs inom all
vuxenutbildning ska upphöra samt beslut om att på nytt
bereda utbildning.

8.11

Utredning vid avstängning inom vuxenutbildningen

Rektor

8.12

Avstängning av elev inom all vuxenutbildning enligt
Ksau
skollagen 5 kap.
Ansvara för anskaffning av platser för arbetsplatsförlagd Rektor
utbildning inom vuxenutbildning samt ansvar för att
lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen

8.2
8.3

8.8

8.9

8.13
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Rektor

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

Rektor
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8.14

Bestämma om böcker och andra lärverktyg, som varje
elev inom vuxenutbildningen har för eget bruk och får
behålla som sin egendom, ska anskaffas av elever själva
eller erbjudas mot avgift.

Rektor

8.15

Ansöka om statsbidrag, projektbidrag till
vuxenutbildning.

Kd
Rektor

17
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Ärendegrupp nr
9

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Övriga ärenden

9.1

Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig
plats

Kd

9.2

Redaktionella ändringar, som inte innebär ändringar i
sak, t ex hänvisningar till lagparagrafer

Kd

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Ärendegrupp nr
10

Dataskyddsförordningen (2019/679)

10.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Kd

10.2

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Kd eller Sbch

10.3

Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5

Kd eller Sbch

10.4

Rätt till tillgång enligt art 15

Kd eller Sbch

10.5
10.6

Rätt till rättelse enligt art 16

Kd eller Sbch

Rätt till radering enligt art 17

Kd eller Sbch

10.7

Rätt till begränsning av behandling enligt art 18

Kd eller Sbch

10.8

Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och
begränsning enligt art 19

Kd eller Sbch

10.9

Rätt till dataportabilitet enligt art 20

Kd eller Sbch

10.10

Rätt att göra invändningar enligt art 21

Kd eller Sbch
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1

Inledning – allmänt om delegation av beslut

1.1

Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden fastställts i
reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka typer av beslut som
respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att
det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika
nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har
därför förts in bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för kommunstyrelsen eller
nämnd att delegera beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av
ärendetyper.

1.2

Vilka kan få delegation?

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3

Vad kan inte delegeras

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
ärenden av principiell natur.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

1.4

Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sätt ett
nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut
som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp
av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också genom eget handlande
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör
dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet.

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder att det
är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.

3

Kommunstyrelsens delegationsordning

1.5

Vidaredelegation

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.
En sådan vidaredelegation ska redovisas i en särskild förteckning.

1.6

Ersättare för delegat

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses frånvaro
från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa,
jäv eller liknande.
Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som vikarierar för
delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

1.7

I samråd

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med aktuell
befattningshavare enligt delegationsordningen.

1.8

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden och i
vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut sker till
nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet kan vara av
omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående.
Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla.

1.9

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete.
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar sig på lag
och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i
kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige
antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som delegationsbeslut. Beslut
inom budgetram är att betrakta som verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och
verkställighet är dock inte alltid klar.
Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och
vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till nämnden.

1.10.1 Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. Förvaltningsbesvär kan
anföras över beslut av nämnden som grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler för hur
beslut överklagas. Enligt förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det
krävs också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att
överklaga.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet.
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1.10.2 Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid laglighetsprövning avgör
domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har
begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter.
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla
(se anmälan av delegationsbeslut).

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har nämndens
ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL. Denna beslutanderätt
ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.

1.11.1 Beslut fattade på delegation
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar kommundirektören delegationen.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av beslut som
delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § förvaltningslagen, FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är
uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

2
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2.1

Delegationer

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas upp i
denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som angivits
vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp.
Förkortningar definieras i avsnitt 3.
Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kommundirektör. Med enhetschef avses
närmste chefsnivå under avdelningschef.
Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.

2.2

Förordnande av ersättare

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på
ersättaren.
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2.3

Jäv

2.3.1 Kommundirektör
Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna.
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer
Är avdelningschef jävig övertar kommundirektören delegationerna.
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.
2.3.3 Övriga anställda
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom
respektive avdelning inom kommunledningskontoret.
2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande
Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande delegationerna till
ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig övertar kommundirektören
delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 §
KL.

2.4

Laga förfall

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.

2.5

Vidaredelegering

Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd. Sådan vidaredelegering ska redovisas på särskild delegationslista.
Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.
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3

Förkortningar

Avdch

Avdelningschef

Kch

Kontorschef (avser samtliga kontorschefer)

Kd

Kommundirektör

Ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kso

Kommunstyrelsens ordförande

Ksvo

Kommunstyrelsens vice ordförande

Sbch

Samhällsbyggnadschef

Sbu

Samhällsbyggnadsutskott

Säkch

Säkerhetschef

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef
Tu

Trygghetsutskott
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4

Delegationsordning
Ärendegrupp nr
1
1.1
1.2

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Allmänna ärenden
Förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser o
dyl.
Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser
o.dyl

Kso
Ksvo

1.3

Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och
logotyp

Kd

X

1.4

Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag
Inhyrning av externa lokaler för kommunens verksamhet

Kso
Kd
Sbch
Kd

X

Vägran att lämna ut handling och handlings utlämnande
med förbehåll samt vägran att lämna ut uppgift ur allmän
handling

Kd
Sbch

X

Avvisa för sent inkommet överklagande enligt
förvaltningslagen
Rättelse av ett beslut enligt förvaltningslagen, fattat av
delegat som innehåller uppenbar felaktighet till följd av
skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende

Kd
Sbch
Delegat i
ursprungsbeslutet

X

Omprövning av beslut och yttrande i överklagade ärenden
där ursprungsbeslutet har fattats av delegat

Delegat i
ursprungsbeslutet

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

Beslut om organisatorisk förvaltningsstruktur
- Övergripande förvaltningsstruktur
- Förvaltningsintern organisation

Kd
Kd

1.11

Direktiv till ombud vid bolags- och föreningsstämmor

Ksau

1.12

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa
sammanträde med kommunstyrelsen
Beslut om resor utanför EU eller utanför Norden för:
- Kommunstyrelsens ordförande
- Övriga förtroendevalda

Kso

1.13

X

Ksau
Kso
Kd
Kch

- All personal
1.14

Polisanmälan av brott mot kommunen

1.15

Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som
inte kräver firmatecknare
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X

Kd
Sbch

X
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1.16

Besluta om dokumenthanteringsplan

1.17

Ta emot och underteckna delgivningskvitto för nämndens
räkning
Beslut om att inte besvara remiss från regeringskansliet
eller statlig myndighet

1.19

ÄrendeÄrendetyp
grupp nr
2
2.1
2.2

Kd

X

Avdch
Kd

Beslutande/
Delegat

X

Vidardelegat

Ekonomiska ärenden
Utdelning från förvaltade stiftelser
Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till
Upplands-Bro kommunfastigheter AB inom den
beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt
Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv
månader, enligt av kommunfullmäktige fastställda regler
Förlänga och omplacera lån enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler

Kd
Kd

X
X

Kd

X

Kd

X

2.5

Placera likvida medel högst ett år enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler

Kd

X

2.6

Villkorsändring av tidigare beslutade borgensåtaganden

Kd

X

2.7

Avskrivning av kommunens fordringar enligt fastställda
regler och gällande redovisningsprinciper

Kd

X

2.8

Utfärdande av lagsökningsärenden och
betalningsföreläggande

Kd

X

2.9

Bifall/avslag på ersättningsanspråk som faller utanför
kommunens ansvarsförsäkring samt godkännande av
ersättning från försäkringsbolag
Upphandling
- av övergripande avropsavtal för inköp

Kd

X

Kd
Sbch
Kd eller Sbch

X

Kd
Kd
Kd
Kd

X
X
X
X

2.3
2.4

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och
ersättare inom kommunstyrelsens förvaltning
Försäljning av kommunens lösa egendom
Godkänna säkerheter
Fastställa kommunens internränta
Fastställa kommunens personalomkostnadstillägg (POtillägg)
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Ärendegrupp nr
3

Beslutande
/ Delegat

Ärendetyp

Vidaredelegat

Plan- och exploateringsfrågor

3.1

Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader

Sbch

3.2

Beslut om planbesked och planuppdrag

Sbu

3.3

För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs
med utökat förfarande eller normalt planförfarande,
besluta att skicka förslaget på samråd, låta planförslaget
granskas eller ställas ut samt informera om planförslaget

Sbu

3.4

För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs
med standardförfarande, begränsat standardförfarande,
förenklat standardförfarande eller enkelt planförfarande,
besluta att skicka förslaget på samråd

Sbu

3.5

För detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs
med standardförfarande eller enkelt planförfarande,
besluta att låta planförslaget granskas eller ställas ut samt
informera om planförslaget.

Sbch

X

3.6

Beslut om genomförandet av detaljplanen, programmet
eller ändring av detaljplan som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (MB 6:7)

Sbch

X

3.7

Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen

Sbch

X

3.8

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning och
relaxation av inteckningar samt uttagande och utbyte av
pantbrev och dylika åtgärder

Sbch

X

3.9

Köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel
och mottagande av gåvobrev rörande fast egendom
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp

Sbch
Sbu

X

Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens mark
med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp

Sbch
Sbu

3.10

3.11

Köp och hyra av byggnad på ofri grund till ett värde av
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp
Vid uthyrning ska det i hyresavtalet totala hyresbeloppet
uinder avtalstiden anses utgöra värdet.
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3.12

Försäljning och uthyrning av byggnad på ofri grund till ett
värde av
– upp till 15 prisbasbelopp
– över 15 prisbasbelopp
Vid uthyrning ska det i hyresavtalet totala hyresbeloppet
uinder avtalstiden anses utgöra värdet.

Sbch
Sbu

X

3.13

Slutande av avtal om hyra, arrende och andra
nyttjanderätter till kommunens fasta egendom
för en tid av högst fem år.

Sbch

X

3.14

Uppsägning av hyres-, arrende- och andra
nyttjanderättsavtal samt överenskommelse om
avflyttning avseende kommunens fasta
egendom

Sbch

X

3.15

Godkännande av avtalsparts överlåtelse av
avtal eller upplåtelse i andra hand

Sbch

X

3.16

Hävande av avtal avseende kommunens fasta
egendom

Sbch

X

3.17

Rätt att godkänna underhandsförsäljning av fastighet
eller tomträtt i vilken kommunen har fordran eller har
åtagit sig ett förlustansvar
– förlust upp till 15 prisbasbelopp
– förlust över 15 prisbasbelopp

Sbch
Sbu

X

Sbch

X

3.18

Rätt att påkalla och godkänna förrättning samt att
företräda kommunen vid förrättningar enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter

3.19

Bevaka kommunens rätt i avtalsfrågor med rätt att
häva avtalet vid avtalsbrott

Kd
Sbch

X

3.20

Försälja tomträtter med villkor enligt
kommunfullmäktiges beslut 1995-05-29, § 53 och
2008-06-12, § 76

Sbch

X

3.21

Teckna avtal om upprättande av detaljplan

Sbch

X

3.22

Upplåta tomträtt i fastigheter enligt kommunfullmäktiges
direktiv

Sbch

X

3.23

Reglera avgälder för fastigheter upplåtna med tomträtt
enligt kommunfullmäktiges direktiv

Sbch

X

11

Kommunstyrelsens delegationsordning

3.24

Anhängiggöra ärenden samt föra talan inför domstol i
ärenden om tomträttsregleringar

Sbch

X

3.25

Lämna yttrande i remisser och samråd som rör
kommunen som fastighetsägare

Sbch

X

Ärendegrupp nr
4
4.1

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Beslutande
/ Delegat

Ärendetyp
Kommunstyrelsen som personalorgan
Lönesättning
- enligt kommunens personalpolitiska
riktlinjer samt lönepolicy och fastställda
ramar för personal anställd av
kommunstyrelsen
- lönetillägg samt lönesättning som avviker
från kommunens personalpolitiska riktlinjer
Fastställande av pensionsbelopp samt övriga rörande
pension
Beviljande av ledighet med lön för kurser enligt 7 §
LFF, som ej täckts in vid överläggning
Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna
överenskommelser rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
utom beträffande 11-14 § lagen om medbestämmande i
arbetslivet
Förändring av sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställningar
Beslut om stridsåtgärd
Förflyttning och omplacering av personal mellan
nämnder
Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt
verksamhet
Initiera och starta upp utredning om trakasserier,
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling
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Kd
Sbch

X

Kd

X

Kd

X

Kd

X

Kd

X

Kd
Kch
Ksau
Kd

X

Kd

X

Kd

X
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Ärendegrupp nr
5

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Kommunstyrelsen som arbetsgivare

5.1

Lön och övriga arbetsförhållanden för
kommundirektören

5.2

Tillsvidareanställning av personal utom kontorschefer

5.3

Anställning av
- vikarier och extra personal
- personal med arbetsmarknadsstöd

Kso (efter
samråd med
Ks-presidium)
Kd
Sbch

X

Kd, Sbch
Avdch

X

Kd (efter
samråd med
nämnds
presidium)

5.4

Tillsvidareanställning av kontorschefer

5.5

Förordnande av ersättare för kommundirektör under en
sammanhängande tid av högst tre månader

Kd

5.6

Förordnande av ersättare för kontorschef under en
sammanhängande tid av högst tre månader

Kd

5.7

Förordnande av ersättare för kommundirektör eller
kontorschef under en tid överstigande tre månader

Ksau

5.8

Utfärdande av skriftlig varning och avstängning

Kd
Sbch

X

5.9

Utfärdande av varsel till arbetstagarorganisation enligt
LAS

Kd
Sbch

X

5.10

Uppsägning eller avsked av arbetstagare

Kd
Sbch

X

5.11

Enskild överenskommelse om avslut av anställning

Kd

X

5.12

Omplacering av personliga skäl

Kd

X

5.13

Förlikning vid central tvisteförhandling och inför tvister
vid Arbetsdomstolen

Kd

X
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Ärendegrupp nr

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

6
6.1

Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden
Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens
verksamhet

6.2

Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker mot
kommunala anläggningar

6.3

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt Ks beslut)

6.4

Beslut om rekrytering, utbildning och övning av
personal i kommunens freds- och krigsorganisation
samt registrering och placering av sådan personal

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.5

Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid samt
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör
civilplikt

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.6

Överenskommelser gällande medborgarlöften och
samverkansavtal med Polismyndigheten

6.7

Samverkansöverenskommelser med myndigheter och
organisationer i totalförsvarsärenden

Kd
Säkskyddsch

6.8

Yttranden vid antagande av hemvärnsmän

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.9

Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.10

Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning

Kd
Säkch
Säkskyddsch

6.11

Begäran om handräckning hos Kronofogden avseende
borttagande av egendom på kommunägd fastighet

6.12

Arbete med risk och sårbarhetsanalys samt plan eller
annat arbete enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap

14

Kd
Säkch
Säkskyddsch
Kd
Säkch
Säkskyddsch
Kd
Säkch
Säkskyddsch

Tu

Kso
Kd
Säkch

Tu

Vidaredelegat
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7
7.1
7.2

Förvaltningsärenden
Företräda kommunen i bostadsrättsföreningar där
kommunen är bostadsrättsinnehavare
Väcka och föra talan inför hyresnämnd och domstol i
hyresärenden
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Ärendegrupp nr
8

8.1

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Ärenden enligt skollag
Delegationsordningen gäller fram till dess att den nya
gymnasie- och arbetslivsnämnden tillträder eftersom
denna då övertar ansvaret för frågorna i detta avsnitt
Använda lärare/ förskolelärare som saknar föreskriven
utbildning i mer än sex månader
Avstängning av elev inom vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (SFI)
Avstängning av elev från viss utbildning med praktiska
inslag inom vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna samt svenska för invandrare (SFI)

Rektor

8.4

Utreda uppgivna kränkningar, trakasserier eller sexuella
trakasserier inom vuxenutbildningens verksamhet

8.5

Första yttrande i fråga om anmälningar till
Skolinspektionen eller till annan myndighet

Kd
Rektor
Ksau

8.6

Vidare yttrande, kommuniceringar, kompletteringar,
begäran om handlingar till Skolinspektionen eller annan
myndighet.

Kd

8.7

Beslut om vilka nationella kurser som ges för
vuxenutbildning
Beslut om mottagande och antagning av elever till
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Svenska för invandrare
- Särskild utbildning för vuxna
Enligt skollagen

Rektor

Rektor

8.10

Bedömning gällande särskilda skäl om åtagande att stå
för kostnader för elevs studier i annan kommun
Beslut att elevs utbildning på kurs inom all
vuxenutbildning ska upphöra samt beslut om att på nytt
bereda utbildning.

8.11

Utredning vid avstängning inom vuxenutbildningen

Rektor

8.12

Avstängning av elev inom all vuxenutbildning enligt
Ksau
skollagen 5 kap.
Ansvara för anskaffning av platser för arbetsplatsförlagd Rektor
utbildning inom vuxenutbildning samt ansvar för att
lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen

8.2
8.3

8.8

8.9

8.13
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Rektor

Rektor
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8.14

Bestämma om böcker och andra lärverktyg, som varje
elev inom vuxenutbildningen har för eget bruk och får
behålla som sin egendom, ska anskaffas av elever själva
eller erbjudas mot avgift.

Rektor

8.15

Ansöka om statsbidrag, projektbidrag till
vuxenutbildning.

Kd
Rektor
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Ärendegrupp nr
9

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Övriga ärenden

9.1

Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig
plats

Kd

9.2

Redaktionella ändringar, som inte innebär ändringar i
sak, t ex hänvisningar till lagparagrafer

Kd

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Ärendegrupp nr

Vidaredelegat

10

Dataskyddsförordningen (2019/679)

10.1

Utse dataskyddsombud samt ersättare till
dataskyddsombudet

Vidaredelegat

Kd

10.2

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal

Kd eller Sbch

X

10.3

Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5

Kd eller Sbch

X

10.4

Rätt till tillgång enligt art 15

Kd eller Sbch

X

10.5
10.6

Rätt till rättelse enligt art 16

Kd eller Sbch

X

Rätt till radering enligt art 17

Kd eller Sbch

X

10.7

Rätt till begränsning av behandling enligt art 18

Kd eller Sbch

X

10.8

Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och
begränsning enligt art 19

Kd eller Sbch

X

10.9

Rätt till dataportabilitet enligt art 20

Kd eller Sbch

X

10.10

Rätt att göra invändningar enligt art 21

Kd eller Sbch

X
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-15

KS 18/0424

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och
trygghetsutskott under kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1
2
3
4
5
6
7
8

Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med 8 ledamöter
och 8 ersättare.
Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med 8 ledamöter och 8
ersättare.
Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses:
Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses:
Till ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet utses:
Till ledamöter i trygghetsutskottet utses:
Till ersättare i trygghetsutskottet utses:
Till ordförande och vice ordförande i trygghetsutskottet utses:

Sammanfattning
Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett
samhällsbyggnadsutskott och ett trygghetsutskott under kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsutskottet har, under kommunstyrelsen, det politiska ansvaret
för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad,
exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning,
samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till
bostadsutbyggnaden.
Trygghetsutskottet har, under kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för
brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordning av
dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis,
räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv,
bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör
även kommunens brottsförebyggande råd.
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Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 november 2018

Barnperspektiv
Barns livsmiljö bedöms inte påverkas av beslutet.

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

Datum

Vår beteckning

2018-11-15

KS 18/0424

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Kommundirektör
 Samhällsbyggnadschef
 Utvecklingschef
 Planchef
 Exploateringschef
 Kanslichef
 Säkerhetschef
 Kommunjurist
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Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0421

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Inrättande av äldre- och omsorgsnämnd samt
antagande av reglemente för äldre- och
omsorgsnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. En äldre- och omsorgsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden
kommer att vara omsorg om äldre och vissa funktionsnedsatta, inrättas
från och med den 1 januari 2019.
2. Antalet ledamöter och ersättare i äldre- och omsorgsnämnden fastställs
till 12 st.
3. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med bilaga
att börja gälla den 1 januari 2019.
4. De handlingar som tillhör socialnämnden ska från och med den 1
januari 2019 överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden i de fall de har
anknytning till de verksamheter som äldre- och omsorgsnämnden tar
över från socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden övertar det
ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse på grund av åtagande
av socialnämnden om åtagandet har anknytning till de verksamheter
som äldre- och omsorgsnämnden.
5. Taxor och avgifter för äldreomsorgen samt dess
tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2019 föras över från
socialnämnden till äldre- och omsorgsnämnden och därmed tillämpas i
äldre- och omsorgsnämnden avseende verksamhet som nämnden
ansvarar för. Vad som föreskrivs avseende socialnämnden i taxa och
avgifter för äldreomsorgen samt dess tillämpningsanvisningar, ska
istället från den 1 januari 2019 avse äldre- och omsorgsnämnden.
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Sammanfattning
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd. Med
anledning av inrättandet av den nya nämnden måste reglemente för den nya
nämnden antas vilket i sin tur påverkar socialnämndens reglemente då den nya
äldre- och omsorgsnämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare legat
hos socialnämnden. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett
reglemente för äldre- och omsorgsnämnden i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

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

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0421

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
•
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 november 2018
Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Samtliga nämnder
 Kommundirektör
 Utvecklingschef
 Kanslichef
 Kommunjurist
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Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser
I detta reglemente regleras äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde och
uppgifter.
Äldre- och omsorgsnämnden består av 12 ledamöter och 12 ersättare.
Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag
Äldre- och omsorgsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som
anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att
nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

3 § Huvudman och myndighet
Äldre- och omsorgsnämnden är huvudman för och / eller myndighet inom
nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär även att nämnden har ansvar för
finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten
samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om
verksamheten och hur den fullgörs.

4 § Uppgifter och verksamhet
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens omsorg om äldre och
andra med behov av insatser som ges till äldre vilket innebär följande områden:
1. hemtjänst,
2. vård- och omsorgsboende,
3. dagverksamhet för personer med demenssjukdom,
4. trygghetslarm samt
5. utredningar om färdtjänst (Stockholms läns landsting är beslutande)
samt utredning och beslut om riksfärdtjänst.
Nämnden ansvarar även för stöd till anhöriga samt för förebyggande arbete.
Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå.
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5 § Processbehörighet
I de fall nämnden enligt bestämmelse i nämndspecifikt reglemente utgör sådan
kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i
andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden
genom annan bestämmelse i det nämndspecifika reglementet ansvarar för en
uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen
överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för
indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens
ansvarsområde.
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar
att själv föra talan i målet.

6 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

7 § Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som ankommer på
kommunstyrelsen enligt styrelsens reglemente.

8 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad
som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos
fullmäktigeberedningar.
Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.
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9 § Uppföljning, återredovisning och
rapportering till fullmäktige
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

10 § Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska
i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens
eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

11 § Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.

12 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.
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13 § Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.
Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske
inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av
handlingar har skett.

14 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

15 § Sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg
anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

16 § Närvarorätt
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid
nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver
medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
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upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges
denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.

17 § Sammansättning
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

18 § Ordförande
Det åligger ordförande
1
2
3
4
5

att leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen
6
7

8
9

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

19 § Presidium
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

20 § Ersättare för ordförande och vice
ordförande
Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

21 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

22 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

23 § Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar
att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

24 § Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordförande innan beslut fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

25 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

26 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och en ledamot.

27 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll
så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms
nödvändig.

28 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören,
förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

29 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av
kommundirektören/kontorschef eller annan anställd som kommundirektören/
kontorschef bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden
och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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30 § Utskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Styrelsen får därutöver
inrätta ytterligare utskott. Övriga nämnder får inrätta utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i
utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst en tredjedel av ledamöter begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse
utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift
om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i nämnden.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet
om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller
förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1
2
3
4

5

6

En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars ansvarsområden framgår av
reglemente inrättas från och med den 1 januari 2019.
Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden
fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare.
Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas enligt bilaga, att
börja gälla den 1 januari 2019.
De handlingar som tillhör utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska
från och med den 1 januari 2019 överlämnas till gymnasie- och
arbetslivsnämnden i de fall de har anknytning till de verksamheter som
gymnasie- och arbetslivsnämnden tar över. Gymnasie- och
arbetslivsnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan
förpliktelse på grund av åtagande av utbildningsnämnden eller
kommunstyrelsen om åtagandet har anknytning till de verksamheter som
gymnasie- och arbetslivsnämnden har.
Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari
2019 föras över från utbildningsnämnden och kommunstyrelsen till
gymnasie- och arbetslivsnämnden och därmed tillämpas i gymnasie- och
arbetslivsnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar för.
Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i
reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning
Den nya politiska ledningen avser att inrätta en gymnasie- och
arbetslivsnämnd. Med anledning av inrättandet av den nya nämnden måste
reglemente för den nya nämnden antas, vilket i sin tur påverkar
utbildningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen då den nya
gymnasie- och arbetslivsnämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare
legat hos utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen. Därför föreslås att
kommunfullmäktige antar ett reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden
i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
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Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser
I detta reglemente regleras gymnasie- och arbetslivsnämndens ansvarsområde
och uppgifter.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden består av 12 ledamöter och 12 ersättare.
Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad
som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att
nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

3 § Huvudman och myndighet
Gymnasie- och arbetslivsnämnden är huvudman för och / eller myndighet inom
nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär även att nämnden har ansvar för
finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten
samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om
verksamheten och hur den fullgörs.

4 § Uppgifter och verksamhet
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning
för vuxna, arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.
Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande,
uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman
enligt skollagen och andra författningar, inom följande områden:
•
•
•
•
•

Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna.
Utbildning i svenska för invandrare

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och
utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen
avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för ungdomars feriearbeten.
Vidare ansvarar nämnden för uppgifter som enligt lag eller författning
ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd eller annars åligger
kommunen, avseende stöd och insatser för att stå till arbetsmarknadens
förfogande.
Nämnden ansvarar för verkställighet av daglig verksamhet för
funktionshindrad enligt 9 § punkt 10 i lag (1998:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Dock inte daglig verksamhet som är integrerad i
bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 i samma lag.
Gymnasie- och arbetslivsnämnden är vårdgivare för elevhälsan inom sitt
verksamhetsområde.

5 § Processbehörighet
I de fall nämnden enligt bestämmelse i nämndspecifikt reglemente utgör sådan
kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i
andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden
genom annan bestämmelse i det nämndspecifika reglementet ansvarar för en
uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen
överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för
indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens
ansvarsområde.
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar
att själv föra talan i målet.

6 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

7 § Personalansvar
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som ankommer på
kommunstyrelsen enligt styrelsens reglemente.
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8 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad
som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos
fullmäktigeberedningar.
Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.
Nämnden ska utse dataskyddsombud.

9 § Uppföljning, återredovisning och
rapportering till fullmäktige
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

10 § Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska
i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte
uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens
eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

11 § Självförvaltningsorgan
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
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12 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.

13 § Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.
Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske
inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av
handlingar har skett.

14 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

15 § Sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
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och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg
anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

16 § Närvarorätt
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid
nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver
medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges
denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.

17 § Sammansättning
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

18 § Ordförande
Det åligger ordförande
1
2
3
4
5

att leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen
6
7

8
9

ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
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19 § Presidium
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

20 § Ersättare för ordförande och vice
ordförande
Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga
ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

21 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen.
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.

22 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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23 § Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar
att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

24 § Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut,
ska anmäla detta till ordförande innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

25 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

26 § Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av
ordföranden och en ledamot.

27 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll
så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms
nödvändig.

28 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören,
förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.
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29 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av
kommundirektören/kontorschef eller annan anställd som kommundirektören/
kontorschef bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden
och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

30 § Utskott
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Styrelsen får därutöver
inrätta ytterligare utskott. Övriga nämnder får inrätta utskott.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets
ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i
utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst en tredjedel av ledamöter begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse
utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift
om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i nämnden.
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet
om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller
förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

10

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0476

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fastställande av antal ledamöter i
utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i utbildningsnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12
ersättare.

Sammanfattning
Den politiska ledningen avser att ändra utbildningsnämndens sammansättning
till 12 ledamöter och 12 ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte påverka barns livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utvecklingschef

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Utbildningsnämnden
 Kommundirektör
 Utvecklingschef
 Kanslichef
 Kommunjurist
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

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0477

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fastställande av antal ledamöter i
socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i socialnämnden fastställs till 12 ledamöter och 12 ersättare.

Sammanfattning
Den politiska ledningen avser att ändra socialnämndens sammansättning till 12
ledamöter och 12 ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte påverka barns livsvillkor.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utvecklingschef

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Socialnämnden
 Kommundirektör
 Utvecklingschef
 Kanslichef
 Kommunjurist

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

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0471

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fastställande av antal ledamöter i Bygg- och
miljönämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden fastställs till 8 ledamöter och 8
ersättare.

Sammanfattning
Den politiska ledningen avser att ändra bygg- och miljönämndens
sammansättning till 8 ledamöter och 8 ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018



Kommunfullmäktiges beslut § 144 den 21 november 2018

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte påverka barns livsvillkor.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utvecklingschef
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Bygg- och miljönämnden
 Kommundirektör
 Utvecklingschef
 Kanslichef
 Kommunjurist

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

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0472

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fastställande av antal ledamöter i Tekniska
nämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i Tekniska nämnden fastställs till 10 ledamöter och 10
ersättare.

Sammanfattning
Den politiska ledningen avser att ändra tekniska nämndens sammansättning till
10 ledamöter och 10 ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018



Kommunfullmäktiges beslut § 145 den 21 november 2018

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte påverka barns livsvillkor.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utvecklingschef
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Tekniska nämnden
 Kommundirektör
 Utvecklingschef
 Kanslichef
 Kommunjurist

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

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-27

KS 18/0473

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fastställande av antal ledamöter i Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Antalet ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden fastställs till 12 ledamöter och
12 ersättare.

Sammanfattning
Den politiska ledningen avser att ändra kultur- och fritidsnämndens
sammansättning till 12 ledamöter och 12 ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2018



Kommunfullmäktiges beslut § 143 den 21 november 2018

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte påverka barns livsvillkor.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utvecklingschef
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Kultur- och fritidsnämnden
 Kommundirektör
 Utvecklingschef
 Kanslichef
 Kommunjurist

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

