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ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se

2019-09-24 KS 19/0384 TN 18/0374 
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Svar på remiss handlingsplan om Bulleråtgärder 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för 
bullernivåer enligt Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 
september 2019.

2. Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag för 
Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019.

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har enligt beslut den 8 april 2019, §32, utan eget 
ställningstagande remitterat ett förslag om riktvärden för bullernivåer för 
Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen för 
inhämtande av synpunkter.  

Tekniska avdelningen föreslår i ärendet TN 18/0374, att Upplands-Bro kommun 
ska följa riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
och även tillämpa dessa i äldre befintlig miljö, före 1997. För nybyggnation 
föreslås att även regeringens beslutade trafikbullerförordning (2015:216) ska gälla 
för kommunen. Detta möjliggör bostäder i bullerexponerade miljöer under 
förutsättning att bostäderna bulleranpassas.  

Planavdelningen samt avdelningen för övergripande samhällsplanering har tagit 
del av förslaget och ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna riktvärdena. 
De stämmer överens med hur Planavdelningen arbetar och med kommunens 
gällande översiktsplan, ÖP 2010. Beslutad planeringsinriktning är att 
”Bullernivåer ska i regel inte överstiga gällande nationella riktvärden”. Där 
beskrivs också att ”avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i centrumnära lägen 

samt i lägen med god tillgång till service och kollektivtrafik.” 

Däremot vore det bra med ett förtydligande kring hur ovanstående proposition och 
förordning förhåller sig till varandra och även vad som ska och kan gälla inom 
kommunen för detaljplaner som är antagna efter 1997 men före 2015. 

I ärende TN 18/0374 finns också ett förslag till uppdrag om handlingsplan om 
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun. Det stämmer väl överens med ÖP 2010 
där ett förslag till åtgärd finns för att ”Ta fram en åtgärdsplan för skyddsåtgärder 

mot buller längs de kommunala vägarna”. Vi föreslår dock ett tillägg om att en 
sådan handlingsplan bör grunda sig på de siffror som finns i de trafiknätsanalyser 



Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-09-24 KS 19/0384 

som ÖS har tagit fram under 2018 och 2019. Decibelskalan är progressiv och det 
kan krävas stora trafikökningar för att det generera mer buller. Eftersom vi idag 
inte säkert vet hur trafikflödena kommer se ut framåt bör handlingsplanen kopplas 
till olika scenariobeskrivningar för kommande utveckling och utbyggnad av 
bostads-, handels- och verksamhetsområden. En analys av kostnader för åtgärder i 
olika scenarion kan då på sikt också ge viktig återkoppling till kommunens 
kommande detalj- och översiktsplanering. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019.

 Tekniska nämndens beslut den 8 april 2019, §32 i ärende TN 18/0374.

 Tekniska avdelningens Tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 i ärende TN
18/0374.

 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och aktualitetsförklarad
av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.

 Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-
808

 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216

 Infrastrukturproposition 1996/97:53, https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Ärendet 
Tekniska nämnden har enligt beslut den 8 april 2019, §32, utan eget 
ställningstagande remitterat ett förslag om riktvärden för bullernivåer för 
Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen för 
inhämtande av synpunkter.  

Tekniska avdelningen föreslår i ärendet TN 18/0374, att Upplands-Bro kommun 
ska följa riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
och även tillämpa dessa i äldre befintlig miljö, före 1997. För nybyggnation 
föreslås att även regeringens beslutade trafikbullerförordning (2015:216) ska gälla 
för kommunen. Detta möjliggör bostäder i bullerexponerade miljöer under 
förutsättning att bostäderna bulleranpassas.  

Planavdelningen samt avdelningen för övergripande samhällsplanering har tagit 
del av förslaget och ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna riktvärdena. 
De stämmer överens med hur Planavdelningen arbetar och med kommunens 
gällande översiktsplan, ÖP 2010. Beslutad planeringsinriktning är att 
”Bullernivåer ska i regel inte överstiga gällande nationella riktvärden”. Där 
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beskrivs också att ”avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i centrumnära lägen 

samt i lägen med god tillgång till service och kollektivtrafik.” 

Däremot vore det bra med ett förtydligande kring hur ovanstående proposition och 
förordning förhåller sig till varandra och även vad som ska och kan gälla inom 
kommunen för detaljplaner som är antagna efter 1997 men före 2015 

I ärende TN 18/0374 finns också ett förslag till uppdrag om handlingsplan om 
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun. Det stämmer väl överens med ÖP 2010 
där ett förslag till åtgärd finns för att ”Ta fram en åtgärdsplan för skyddsåtgärder 

mot buller längs de kommunala vägarna”. 

Vi föreslår dock ett tillägg om att en sådan handlingsplan bör grunda sig på de 
siffror som finns i de trafiknätsanalyser som ÖS har tagit fram under 2018 och 
2019. Analyserna är gjorda i samarbete med Tekniska avdelningen som underlag 
bland annat till de Fördjupade översiktsplanerna för tätorterna. Decibelskalan är 
progressiv och det kan krävas stora trafikökningar för att det generera mer buller. 
Eftersom vi idag inte säkert vet hur trafikflödena kommer se ut framåt bör 
handlingsplanen kopplas till olika scenariobeskrivningar för kommande 
utveckling och utbyggnad av bostads-, handels- och verksamhetsområden. En 
analys av kostnader för åtgärder i olika scenarion kan då på sikt också ge viktig 
återkoppling till kommunens kommande detalj- och översiktsplanering. 

 Barnperspektiv 

Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda 
ljudmiljöer att vistas i. Förslagen till riktvärden är positivt ur denna synpunkt. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Henric Carlsson Ulrika Gyllenberg 

Planchef  Avdelningschef övergripande 
samhällsplanering 

Bilagor 

1. Tekniska nämndens beslut den 8 april 2019 § 32 i ärende TN 18/0374

2. Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 i ärende TN
18/0374

Beslut sänds till 

Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

 

 

§ 32 Handlingsplan om bulleråtgärder 
 Dnr TN 18/0374 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar utan eget ställningstagande att remittera förslaget 
om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och 
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter. 

Sammanfattning 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en 
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom 
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att 
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i 
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka 
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.  
 
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör 
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna 
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på 
bulleranpassning.  
 
Regeringens beslutade riktvärden är:  

30 dBA ekv inomhus 
45 dBA max inomhus nattetid 
55 dBA ekv utomhus vid fasad 
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte 
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan 
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är 
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter 
och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i 
dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.  
Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa 
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) 

Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som 
Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för 
bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda 
omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt 
bindande normer.  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019 

 Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  

 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade , 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-
216 

 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 
https://lagen.nu/prop/1996/97:53  

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar 
riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna 
tjänsteskrivelse.  

2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att 
ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med 
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro 
kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag beslut:  

Tekniska nämnden beslutar utan eget ställningstagande att remittera förslaget 
om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och 
miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.  

Yrkande 

Markus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

 Tekniska avdelningen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Löf 
Trafikplanerare 
Enheten Gata/Park/Trafik 
+46 0851832182 
Andrea.Lof@upplands-bro.se 

2019-02-14 TN 18/0374  

Tekniska nämnden 
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Handlingsplan om bulleråtgärder 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar 
riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna 
tjänsteskrivelse.  

2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att 
ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med 
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro 
kommun.  

Sammanfattning 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en 
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom 
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att 
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i 
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka 
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.  
 
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör 
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna 
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på 
bulleranpassning.  
 
Regeringens beslutade riktvärden är:  

30 dBA ekv inomhus 
45 dBA max inomhus nattetid 
55 dBA ekv utomhus vid fasad 
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte 
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan 
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är 
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter 
och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i 
dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.  
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Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa 
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) 

Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som 
Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för 
bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda 
omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt 
bindande normer.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019 

 Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  

 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade , 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-
216 

 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 
https://lagen.nu/prop/1996/97:53  

Ärendet 

Bakgrund 

Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. 
Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska 
effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.  
  
Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens 
omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas 
hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna 
störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på 
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla. 
Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
vägas mot kostnaderna. 
 
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 
kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan 
med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.  
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Riktvärden  

Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer. 
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid 
medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager. 

 
Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är 
följande: 
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) 

  
30 dBA ekv inomhus 
45 dBA max inomhus nattetid 
55 dBA ekv utomhus vid fasad 
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

  
Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger 
45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö. 

 
Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har 
beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i 
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.  

Handlingsplan 

Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av 
buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att 
förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.  
 
Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen: 

Mål och syfte 

Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, 
förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och 
friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor 
och miljöer. 

Organisation 

För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen 
behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med 
representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska 
samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och 
Trafikverket. 

Uppgifter 

• Vilka bullerkällor som omfattas 
• Antalet personer som utsätts för buller 
• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av 

samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala 
kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och 
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underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande 
bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.  

• Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra 
en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och 
andra natur- och kulturmiljöer 

• En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet 
och nytta 

• Uppföljning och utvärdering  

Barnperspektiv 

Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda 
ljudmiljöer att vistas i. 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf Teknisk chef 

  

Therese Eriksson 

Enhetschef Gata/Park/Trafik 

 

 

Beslut sänds till 

 Tekniska avdelningen 
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadskontoret/KS 
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

2019-10-09 KS 18/0058 

Kommunstyrelsen 
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Förvaltarskap Broängarnas naturreservat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till svar på 
skrivelsen som sitt eget svar. 

Sammanfattning 

Den 1 februari 2018 inkom Bro Hof AB med en skrivelse till kommunen som 
tar upp frågan om förvaltarskapet av Broängarna naturreservat till 
omförhandling. Bro Hofs förslag är bland annat att: 

• kommunen tar över förvaltarskapet på den östra delen av naturreservatet
• Bro Hof AB fortsätter förvalta de delar som ligger inom den egentliga

golfbanan
• en översyn görs av naturreservatets skötselplan

Ifråga om övertagande av förvaltarskapet av de östra delarna av naturreservatet 
(utanför golfbanan) så är det kommunens fortsatta uppfattning att Bro Hof AB 
ska fortsätta förvalta Broängarnas naturreservat i enlighet med tidigare tagna 
beslut. Kommunen anser att ett sammanhållet förvaltarskap hos en part är 
effektivast utifrån driftskostnad samt bäst tillgodoser reservatets syften och 
mål. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-09

 Skrivelse 2018-02-01 – omförhandling av förvaltarskapet för 
Broängarnas naturreservat

 Exploateringsavtal 2004-08-25

Ärendet 

Den 1 februari 2018 inkom Bro Hof AB med en skrivelse till kommunen som 
tar upp frågan om förvaltarskapet av Broängarna naturreservat till 
omförhandling. Bro Hofs förslag är bland annat att: 

• kommunen tar över förvaltarskapet på den östra delen av naturreservatet
• att Bro Hof AB fortsätter förvalta de delar som ligger inom den egentliga

golfbanan
• Översyn av naturreservatets skötselplan



Datum Vår beteckning 2 (4) 
2018-04-10 KS 18/0058 

Broängarnas naturreservat är ett kommunalt beslutat reservat och Bro Hof AB 
(tidigare Novus AB) ansvarar för skötsel och förvaltning av området. Området 
består av strandängar, hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna som 
är en del av Broängarnas naturreservat är ett Natura 2000-område, som är EU:s 
skydd för vissa naturtyper. Området ligger några kilometer sydost från Bro 
samhälle, vid Mälaren. Reservatet bildades för att skydda det rika fågellivet 
och sällsynta vattenväxter. Strandängarna betas sommartid för att växter och 
djur som behöver betade marker ska trivas. 

Broängarna naturreservat bildades som en kompensationsåtgärd till att 
golfbanan fick byggas på Bro gårds marker. Som en del av denna 
kompensationsåtgärd ingår även ansvaret för förvaltarskapet. Parternas ansvar 
och åtaganden framgår av det exploateringsavtal som tecknades i samband med 
att detaljplanen antogs. Av exploateringsavtalet framgår också att vid en 
eventuell försäljning kommer dessa åtaganden att följa med till den nya ägaren. 

Bygg- och miljönämnden är närmast den nämnd som utövar tillsyn av 
naturreservatet. Syftet med tillsyn av naturreservat är att se till att 
förutsättningarna för naturreservaten behålls och att föreskrifter och 
skötselplaner följs. 

Reservatets syfte och mål är överordnat skötselplanens åtgärder. Om det skulle 
visa sig finnas avvikelser i reservatets skötsel bör dessa åtgärdas enligt 
skötselplanen. Men det kan finnas tillfällen då det i stället finns anledning att 
revidera skötselplanen. Om reservatets skötsel bedrivits helt enligt 
skötselplanens beskrivning och reservatets syften ändå inte uppnås kan det 
finnas skäl att revidera skötselplanen. 

Frågan om eventuell revidering av skötselplanen behöver därför tas upp av Bro 
Hof AB i direkt dialog med tillsynsmyndigheten (miljöavdelningen).  



Datum Vår beteckning 3 (4) 
2018-04-10 KS 18/0058 

 

Ifråga om övertagande av förvaltarskapet av de östra delarna av naturreservatet 
(utanför golfbanan) så är det kommunens fortsatta uppfattning att Bro Hof AB 
ska fortsätta förvalta Broängarnas naturreservat i enlighet med tidigare tagna 
beslut. Kommunen anser att ett sammanhållet förvaltarskap hos en part är 
effektivast utifrån driftskostnad samt bäst tillgodoser reservatets syften och 
mål. 

Barnperspektiv 

Naturreservatets miljöer skapar förutsättningar för upplevelser och rekreation 
för både barn och vuxna. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Skrivelse 2018-02-01 – omförhandling av förvaltarskapet för Broängarnas
naturreservat

2. Exploateringsavtal 2004-08-25



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2018-04-10 KS 18/0058 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Bro Hof AB 
 Bygg- och miljönämnden 
 







































































TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadskontoret/KS 
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

2019-09-08 KS 15/0818 

Kommunstyrelsen 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på medborgarförslag om att bygga 
hyreshus på Lantmätarvägen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2019. 

Sammanfattning 

 har den 1 november 2015 lämnat ett medborgarförslag om 
att bygga hyreshus på Lantmätarvägen i Bro.  

Ytan enligt förslaget är idag planlagd som parkmark och ägs till del av 
kommunen och till del av privat fastighetsägare. Som förslagsställaren 
framhåller så används den privata delen idag som parkeringsplats. 

Samhällsbyggnadskontoret finner förslaget intressant att beakta vidare i fortsatt 
planering. I vilken mån denna yta lämpar sig för en förtätning med bostäder i 
enlighet med förslaget beaktas och prövas i det fortsatta arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Bro. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08

 Medborgarförslag inkommet den 1 november 2015.

Barnperspektiv 

Ärendet har behandlats med beaktande av barnens bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 



Datum Vår beteckning 2 (2) 
2019-09-08 KS 15/0818 

Bilagor 

• Medborgarförslag om att bygga hyreshus på Lantmätarvägen

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren







TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
Samhällsbyggnadskontoret/KS 
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

2019-09-08 KS 17/0208 

Kommunstyrelsen 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på medborgarförslag om att riva 
Sparbankshuset och återställa torget 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och anser det besvarat i och med 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2019.

Sammanfattning 

 har den 16 juni 2017 lämnat in ett medborgarförslag om 
att riva Sparbankshuset och återställa torget. Förslagsställaren föreslår 
förändringar på flera punkter som syftar att återställa torget i Kungsängen. 
Förslagsställarens förslag syftar till att 

• Riva Sparbankshuset
• Återställa parkeringsplatser och trädplanteringar
• Lämna kvar sittplatser runt torget

Det så kallade Sparbankshuset ägs idag av Sparbanken i Enköping. Någon 
begäran från fastighetsägarens sida att riva byggnaden och utveckla platsen till 
något annat finns för närvarande inte och är därmed inte aktuell. 

Under perioden 2015–2019 har Tekniska nämnden arbetat med att rusta upp 
och förnya de offentliga ytorna vid Kungsängens torg. I detta arbetet har ytorna 
i anslutning till pendeltågstationen, Kulturhuset och Kyrkvägen successivt 
förnyats och förbättrats i olika etapper.  

Under hösten 2016 genomfördes en omfattande medborgardialog (etapp 3) där 
alla som ville kunde komma med synpunkter och idéer om hur torget ska se ut 
och vad det ska kunna användas till i framtiden. Synpunkterna som kom in 
under dialogen låg till grund för fortsatt utformning av ytorna. Viktiga aspekter 
som sedan beaktades vid utformningen var träd- och växtplanteringar samt 
sittbänkar i enlighet med förslagsställarens förslag.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-08
• Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-13, § 100
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-28, § 55



Datum Vår beteckning 2 (2) 
2019-09-08 KS 17/0208 

Barnperspektiv 

Utformningen av torget i Kungsängen har inkluderat barnens perspektiv och 
synpunkter. 

Samhällsbyggadskontoret 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att riva Kulturhuset och återställa torget
2. TN 17–0242 - Gestaltningsförslag den 27 februari 2017

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren





www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

KUNGSÄNGEN TORG  PROGRAMHANDLING

GESTALTNINGSFÖRSLAG  

2017-02-27



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PRESENTATION

 - DIALOGEN
 
 - PLATSENS FÖRUTSÄTTINGAR

 - PROGRAMFÖRSLAGET



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

ORTOFOTO - KUNGSÄNGEN TORG OCH OMGIVNING



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN



PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR -STADSRUMSANALYS
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR -STADSRUMSANALYS

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!



PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR -BEFINTLIG SITUATION

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!



PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR -BEFINTLIG SITUATION

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!



PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR -SOL, VIND OCH STRÅKSTUDIER

UTSIKT MOT 
MÄLAREN

UTSIKT MOT 
MÄLAREN

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!



PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR -MEDBORGARDIALOG

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!



Visionen för Kungsängen torg är att skapa en identitetsstark 
mötesplats för Kungsängenbor men också för besökare. Tor-
get ska bli en plats att vilja vistas på året runt. Det ska fin-
nas något för alla, stora som små. 

Det ska finnas utrymme för stora evenemang som Kungs-
festen men torget ska också vara en plats att vilja vara på 
till vardags, både korta och längre stunder - en plats att 
stanna till på.

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!



KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN    SKALA 1:400/A1    20170227

N

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

ILLUSTRATIONSPLAN



KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN    SKALA 1:400/A1    20170227

N

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

RÖRELSESTRÅK DIAGRAM
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

TRÄFFPUNKTER LÄNGS HUVUDSTRÅK
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Norrvatten kommer att genomföra ett antal aktiviteter under hösten,
för att uppmärksamma förbundets 90 år och för att sätta fokus på
vatten och vattnets betydelse.

Världens viktigaste livsmedel!
Norrvattens ambition är att alla anställda i våra
medlemskommuner och allmänheten ska lära sig
mer om vatten och hur vi kan hjälpas åt att skydda
våra vattentäkter. Vatten är ju världens viktigaste
livsmedel! Det kommer bland annat att
ske genom en kortfilm som vi hop-
pas kunna visa på kommunernas
intranät. Till filmen hör ett
antal frågor, som anställda kan
besvara och vinna en vatten-
karaff.

Utrusta kommunhuset 
med vattenautomat…
I samband med att filmen in-
troduceras, skänker Norrvatten
en vattenautomat till kommunhu-
set. Tanken är att den ska sitta centralt i
huset, så att så många som möjligt har tillgång
till friskt vatten. Vattenautomaten är försedd med
Norrvattens logotyp och devisen ”Det goda kran-
vattnet från Mälaren”. Kommunen ansvarar för in-
stallation och underhåll av automaten.

… eller en pump på torget
De kommuner som istället önskar utrusta ett av sina
torg med en vattenpump, har möjlighet till det. Den
aktuella pumpen bör monteras på en sten, vilket har

skett i Norrtälje, eller ett annat fundament. Norr-
vatten skänker pumpen, samt bidrar med

30 000 kronor till sten eller funda-
ment. Även pumpen är försedd

med Norrvattens logotyp och
devis. Montering, anslutning
och underhåll bekostas av
kommunen. 

Överlämnandet av vatten-
automaten/pumpen och

kommunens åtagande att visa
filmen ska marknadsföras mot

lokal media och förhoppningsvis
kan det bli en trevlig tillställning.

Om du är intresserad av en vattenpump
eller vattenautomat och samtidigt visa Norrvattens

film om vatten så kontakta informationsansvarige 
Ursula Forner på Norrvatten för mer information.
ursula.forner@norrvatten.se, telefon 08 - 627 37 01,
mobil 072 - 533 91 06.

Vänlig hälsning
Johanna Lindgren
VD

  
 

  

   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

   

 
 

     

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
  

   
  

 
 

  
 

  

     
     

      
     

 
 

      
    
      

      

 
 

     
   

      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

  
 

   
   

  
 

 
   

   
 

 
 

En pump på torget... ...eller en vattenautomat.

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PLANUTSNITT - BLOMSTERDALEN
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PLANUTSNITT - TORGET
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PLANUTSNITT - NEDRE TORG
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PRINCIP FÖR HÖJDSÄTTNING
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

STORA EVENEMANG
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

TORGHANDEL DIAGRAM



PRINCIPSEKTION - VY VÄSTERUT FRÅN HUVUDSTRÅK

PRINCIPSEKTION - VY NORRUT VID TORGET

RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK SKALA DATUM SIGN
RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK SKALA DATUM SIGN

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PRINCIPSEKTIONER



PRINCIPSEKTION - VY ÖSTERUT VID HUVUDSTRÅK (NORRA DEL)

PRINCIPSEKTION - VY VÄSTERUT FRÅN HUVUDSTRÅK (SÖDRA DEL)

RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK SKALA DATUM SIGN
RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK SKALA DATUM SIGN

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PRINCIPSEKTIONER



PRINCIPSEKTION - RESTAURANG STRÅK / UTESERVERING

RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK SKALA DATUM SIGN

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

PRINCIPSEKTIONER



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

BIRDSEYE PERSPEKTIV



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

SOLBÄNKAR
I bästa solläge en generös bänk längs med stråket som 
erbjuder olika typer av sittplatser och tillräckligt många för 
��������������������������������
och synas. Bänken är mångfunktionell och kan innehålla 
grönska och belysning. Den kan vara interaktiv, ett lekfullt 
element med ljus- och ljudegenskaper!

VATTEN
I det beda stråket erbjuder ett vattenspel både ett 
skådespel för de förbipasserande eller de som slagit sig 
ned i solen. 
Vattnet är också ett element för de mindre som stimulerar 
lek och rörelse. Torget  blir en målpunkt - en plats man 
minns och gillar att vara på.

SCEN
Torgets mittpunkt blir en mötesplats både till vardags och 
till fest. Ett upplyft golv som böljar och innehåller lekele-
ment som en studsmatta eller en balanslek -en plats att 
springa runt på och upptäcka nya saker. I den skuggaig-
are delen av platsen blommar mindre träd som körsbär 
och lönn. 



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

GRÖNSKA
T�����������������������������
till den ljumhet och behaglig karaktär������������
säkert och storlek ska inte hinder öppen siktlinjer.

SPEL & LEK
Torget ska utrustas med aktiviteter för alla ålder. Besökare 
������������������������������
sammanhäng.       
         
         
         
         
         
        
 

EVENEMANG
Torget ska dimensioneras för att anpassa båda stora och 
små evenemang under alla årstider.



www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

Bänk “Paxa” från Nola Papperskorg T1 typ “Urban” 140 l, från Vestre

Cykelställ CS, dubbelsidigt, från SMEKAB

Cykelpump typ Aros från Veksö
Anslagstavla “Targa” från Metalco 

Sopsorteringskärl T2 typ “Acceptor” källsortering, från Vestre

UTRUSTNING FRÅN ETAPP 1
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www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

www.upplands-bro.se/kungsangenstorg

Under 2017 kommer torget i Kungsängen att 
byggas om för att bli en mer levande plats. 
En plats för alla åldrar under hela året. 

Nu behöver vi din hjälp för att utforma det 
nya torget. Var med och påverka genom att 
berätta hur du vill att torget ska se ut och 
användas i framtiden.

Du kan lämna ditt förslag via webbformuläret 
på www.upplands-bro.se/kungsangenstorg 
eller i kommunens monter på torget.

Tack för ditt bidrag!

TORGPROGRAM

MÅL FÖR TORGPROGRAM

- MER GRÖNSKA, VATTEN OCH LEK

- VATTEN / FONTÄN

- LIV OCH RÖRELSE, ÄVEN PÅ KVÄLLSTID

- MER SITTPLATSER

- BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET

- WOW-FAKTOR

- FLER AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

- TORGET SOM MÅLPUNKT OCH MÖTESPLATS



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

Kommunledningskontoret  

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-10-08 KS 19/0528 

Kommunstyrelsen 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förslag till ny taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ny taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner som ska träda i
kraft den 1 januari 2020.

2. Delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan
utifrån konsumentprisindex.

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 
att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 
trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 
påverkats av arbetena föreslår Kommunledningskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en
godkänd slutbesiktning.

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår
i detta förslag.

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 
oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019.
 Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september



Datum Vår beteckning 2 (4) 
2019-10-08 KS 19/0528 

Ärendet 

Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet väg- och schaktarbeten. 
Nya exploateringsområden byggs, vilket ofta resulterar i stora arbeten i och 
omkring vägområdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet 
entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser har ökat. 
Dessutom finns ett problem med att det idag inte finns något tydligt incitament 
för entreprenörer att slutföra och återställa påbörjade arbeten, vilket resulterar i 
onödigt långa omledningar, avstängningar, avspärrningar, öppna schaktarbeten 
samt dröjsmål till slutbesiktning.  

Idag kostar en ansökan för Trafikanordningsplaner 1 500 kr och Schakttillstånd 
1 500 kr. I detta förslag så ändras inte dessa taxor. 

Att förlänga tillstånden kostar idag en engångssumma på 300 kr per 
förlängning av respektive ansökan. De problem som uppstått är att 
entreprenörer förlänger tillstånden orimligt lång tid och att det inte finns 
incitament för entreprenören att avsluta och återställa marken. Ju kortare 
tillståndstid desto mindre trafikpåverkan. För att få bukt på detta problem har 
en undersökning genomförts för att identifiera hur andra kommuner gjort för 
att lösa problemet. Med detta som underlag har ett förslag arbetats fram som är 
bra för Upplands-Bro kommun. (se bilaga 1) 

Förslaget är att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en
godkänd slutbesiktning.

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår
i detta förslag.

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 
oförändrade. 

Den ändrade taxan i förslaget kommer innebära att entreprenörerna måste ta 
fram en mer exakt tidplan över arbetet samt att ju längre tid arbetet tar desto 
mer kommer det kosta för entreprenören, vilket i sin tur ger ett incitament till 
att slutföra påbörjade arbeten. För kommuninvånarna kommer detta innebära 
att det inte kommer finnas öppna schakter och pågående trafikanordningsplaner 
längre perioder än nödvändigt. I dagsläget kan en entreprenör förlänga ett 
tillstånd flera gånger till en låg kostnad, vilket resulterar i många och långa 



Datum Vår beteckning 3 (4) 
2019-10-08 KS 19/0528 

öppna schakter (gropar) samt avstängningar/omledningar för trafik och 
oskyddade trafikanter runt om i vår kommun.  

Den föreslagna taxan är bättre anpassad till det löpande arbetet samt är satt till 
en lämplig nivå för kommunens läge och utbyggnadsgrad. 

Taxeändringen innebär ingen höjning av ansökningskostnaden 
(handläggningskostnaden) eller övriga taxor exempelvis vid viten utan enbart 
att dagstaxa införs (efter 30 dagar från beslutat startdatum för schakttillstånd 
och från om med beslutat startdatum för trafikanordningsplaner. Se tabell 1 
nedan: 
Tabell 1. Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa. 

Nuvarande taxa Förslag på ny taxa 

Schakttillstånd 1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan 

1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan (ingen 
förändring) samt 100 

kr per dag efter 30 

dagar från beslutat 

startdatum 

Trafikanordningsplaner 1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan 

1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan (ingen 
förändring) samt 100 

kr per dag från 

beslutat startdatum  

Förlängning av 
schakttillstånd 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort 

Förlängning av 
trafikanordningsplaner 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort 

Generella 
trafikanordningsplaner 
vid större arbeten 

5 000 kr per år 5 000 kr per år (ingen 
förändring) 

För större byggarbetsplatser som pågår under en längre tid ansöker 
entreprenören om en generell trafikordningsplan, den kostar 5 000 kr och gäller 
under ett år. Den avser ett arbete som utförs på exempelvis olika gator i ett 
större sammanhängande område eller ett större arbetsområde som vid 
exploateringsprojekt. 
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Datum Vår beteckning 4 (4) 
2019-10-08 KS 19/0528 

Barnperspektiv 

Förslaget till tydligare krav på entreprenören främjar barnens säkerhet vid och 
omkring vägarbeten. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 23 september 2019.
2. Redovisning av taxor i andra kommuner
3. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019.

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden



PROTOKOLLSUTDRAG 19 (30) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-23 

§ 72 Förslag till ny taxa för schakttillstånd 
och trafikanordningsplaner 
Dnr TN 19/0268 

Beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för
schakttillstånd och trafikanordningsplaner och att ny taxa träder i kraft
den 1 januari 2020.

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige delegera till Tekniska
nämnden att årligen justera taxan utifrån konsumentprisindex.

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 
att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 
trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 
påverkats av arbetena föreslår Samhällsbyggnadskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en
godkänd slutbesiktning.

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår
i detta förslag.

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 
oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019.



 PROTOKOLLSUTDRAG 20 (30)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-23 

 

 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
schakttillstånd och trafikanordningsplaner och att ny taxa träder i 
kraft den 1 januari 2020. 

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige delegera till 
Tekniska nämnden att årligen justera taxan utifrån 
konsumentprisindex 

 

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

 

 



Bilaga 1
Lidingö Stad Upplands-Väsby  kommun Järfälla Kommun Enköpings kommun Håbo Kommun Upplands-Bro kommun

Handläggning Schakttillstånd
Företag 2000 kr/tillstånd, gäller 2 veckor. 1500 kr i 

veckan  fr om vecka 3 .
1500 kr + 100 kr /dag efter 30 

dagar
1850 kr/ansökan under 15kvm, 
därutöver 25 kr kvm per 
tillkommande yta

1 500 kr/ansökan 1 500 kr/ansökan
Nytt förslag: 1 500 kr/ansökan samt 
avgift efter 30 dagar från godkänt 
startdatum, 100 kr/dag. Avgift t.o.m 
godkänd slutbesiktning.

Privatperson 500 kr/ ansökan 500 kr/ansökan
Avslag på inkommen ansökan 320 kr/avslag 500 kr/avslag 300 kr/avslag 300 kr/avslag
Förlängning av tillstånd 1000kr/tillfälle 1 000 kr/vecka 300 kr/tillfälle

Nytt förslag:  0 kr
Förseningsavgift (handläggning tidigare än 15 
arbetsdagar)

1 000 kr/ansöka utöver 
ordinarie taxa, tot 2 500 kr

1 000 kr/ansökan (exkl. 
handläggningsavgift 1 500 
kr/ansökan)

Handläggning Trafikanordningsplan
Generell TA plan 5 300 kr/år  6 500 kr/år 5 000 kr/år
Företag 2000 kr/ansökan 1500 kr +100 kr /dag 1 500 kr/ansökan 1 000 kr/ansökan 1 500 kr/ansökan

Nytt förslag: 100 kr/dag från godkänt 
startdatum till angivet slutdatum

Privatperson 500 kr/ansökan 500 kr/ansökan
Avslag på inkommen ansökan 320 kr/avslag 500 kr/avslag 300 kr/avslag 300 kr/avslag
Förlängning av tillstånd 1000 kr/tillfälle 1 000 kr/vecka 300 kr/tillfälle

Nytt förslag: 0 kr
Förseningsavgift (handläggning tidigare än 15 
arbetsdagar)

1 000 kr/ansökan 1 000 kr/ansökan

Viten Trafikanordningsplan
Allmänna viten Upp till 20 000 kr per punkt som inte 

följs
10 000 kr/ punkt och tillfälle Avsaknad av TA-plan eller 

bristfällig trafikanordning
10 000 kr

Godkänd TA plan saknas 1 900 kr för första dygnet, därefter 1 500 kr 
per påbörjat dygn

20000 kr/tillfälle 5 000 kr/påbörjad
vecka

20 000 kr/tillfälle

Vägmärken, tilläggsskyltar saknas gentemot TA-
planen

5 000 kr/dag 3000kr/dag 3 000 kr/påbörjad vecka, vid 
stora brister
10 000kr

5 000 kr /tillfälle

Namngiven utmärkningsansvarig saknas
på arbetsplatsen

3 000 kr/tillfälle 3000 kr/tillfälle 5 000 kr/tillfälle

TA plan saknas på arbetsplatsen 3 000 kr/tilfälle 3000 kr/tillfälle 5 000 kr/tillfälle
Personal på platsen saknar arbete på
väg

3 000 kr/person och
tillfälle

3 000 kr/tillfälle 5000 kr/tillfälle

Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
ansökan

5 000 kr/påbörjad vecka 5000 kr / vecka 5 000 kr/påbörjad vecka 5000 kr/vecka

Fysiks avstängning saknas eller är bristfällig 
gentemot godkänd TA-plan

1 000 kr för första dygnet, därefter 200 
kr/påbörjat dygn 

20 000 kr/tillfälle 10 000 kr 15 000 kr/tillfälle

Personal saknar varselkläder klass 3 3 000 kr/person och tillfälle 3 000 kr/ person och tillfälle 5 000 kr/person och tillfälle
Viten schakttillstånd
Godkänt schakttillstånd saknas 1 900 kr för första dygnet, därefter 1 500 

kr/påbörjat dygn
10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr/påbörjad vecka

15 000 kr/tillfälle
Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i 
ansökan

3 000 kr/vecka 5 000 kr / vecka 5 000 kr/påbörjad vecka
5 000 kr/påbörjad vecka

Schakttillståndet saknas på
arbetsplatsen 5 000kr/tillfälle



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 
Enhetschef gata/park/trafik 
Enheten Gata/Park/Trafik 
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

2019-08-29 TN 19/0268 

Tekniska nämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förslag till ny taxa för schakttillstånd och 
trafikanordningsplaner 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för
schakttillstånd och trafikanordningsplaner och att ny taxa träder i kraft
den 1 januari 2020.

2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige
delegera till Tekniska nämnden att årligen justera taxan
utifrån konsumentprisindex.

Sammanfattning 

Kommunen växer och i takt med det ökar antalet väg- och schaktarbeten. För 
att korta tidsrymden för schaktarbeten och trafikpåverkan i form av 
trafikanordningsplaner samt för att snarast möjligt återställa den mark som 
påverkats av arbetena föreslår Samhällsbyggnadskontoret att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en
godkänd slutbesiktning.

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår
i detta förslag.

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 
oförändrade.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019.
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Ärendet 

Kommunen växer och i takt med det ökar också antalet väg- och schaktarbeten. 
Nya exploateringsområden byggs, vilket ofta resulterar i stora arbeten i och 
omkring vägområdena. Den ökande mängden vägarbeten gör även att antalet 
entreprenörer som inte följer kommunens krav och bestämmelser har ökat. 
Dessutom finns ett problem med att det idag inte finns något tydligt incitament 
för entreprenörer att slutföra och återställa påbörjade arbeten, vilket resulterar i 
onödigt långa omledningar, avstängningar, avspärrningar, öppna schaktarbeten 
samt dröjsmål till slutbesiktning.  

Idag kostar en ansökan för Trafikanordningsplaner 1 500 kr och Schakttillstånd 
1 500 kr. I detta förslaget så ändras inte dessa taxor. 

Att förlänga tillstånden kostar idag en engångssumma på 300 kr per 
förlängning av respektive ansökan. De problem som uppstått är att 
entreprenörer förlänger tillstånden orimligt lång tid och att det inte finns 
incitament för entreprenören att avsluta och återställa marken. Ju kortare 
tillståndstid desto mindre trafikpåverkan. För att få bukt på detta problem har 
en undersökning genomförts för att identifiera hur andra kommuner gjort för 
att lösa problemet. Med detta som underlag har ett förslag arbetats fram som är 
bra för Upplands-Bro kommun. (se bilaga 1) 

Förslaget är att: 

 Taxan för ansökan om schakttillstånd är 1 500 kr per ansökan (som 
tidigare) och att en godkänd ansökan gäller i 30 dagar från beslutat 
startdatum. Därefter kostar det 100 kr per dag tills schaktarbetet har en 
godkänd slutbesiktning.  

 Taxan för ansökan om Trafikanordningsplaner är 1 500 kr per ansökan 
(som tidigare) och att det kostar 100 kr per dag från och med beslutat 
startdatum fram till och med beslutat slutdatum. Entreprenören kan 
anpassa slutdatumet under arbetets gång om det tar kortare eller längre 
tid än planerat. Ändringar görs i Icycase.  

 Idag är det en taxa för förlängning av både trafikanordningsplaner och 
schakttillstånd på respektive 300 kr per förlängning, denna avgift utgår 
i detta förslag. 

Övriga beslutade taxor gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner är 
oförändrade. 

Den ändrade taxan i förslaget kommer innebära att entreprenörerna måste ta 
fram en mer exakt tidplan över arbetet samt att ju längre tid arbetet tar desto 
mer kommer det kosta för entreprenören, vilket i sin tur ger ett incitament till 
att slutföra påbörjade arbeten. För kommuninvånarna kommer detta innebära 
att det inte kommer finnas öppna schakter och pågående trafikanordningsplaner 
längre perioder än nödvändigt. I dagsläget kan en entreprenör förlänga ett 
tillstånd flera gånger till en låg kostnad, vilket resulterar i många och långa 
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öppna schakter (gropar) samt avstängningar/omledningar för trafik och 
oskyddade trafikanter runt om i vår kommun.  

Den föreslagna taxan är bättre anpassad till det löpande arbetet samt är satt till 
en lämplig nivå för kommunens läge och utbyggnadsgrad. 

Taxeändringen innebär ingen höjning av ansökningskostnaden 
(handläggningskostnaden) eller övriga taxor exempelvis vid viten utan enbart 
att dagstaxa införs (efter 30 dagar från beslutat startdatum för schakttillstånd 
och från om med beslutat startdatum för trafikanordningsplaner. Se tabell 1 
nedan: 
Tabell 1. Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa. 

 Nuvarande taxa Förslag på ny taxa 

Schakttillstånd 1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan 

1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan (ingen 
förändring) samt 100 

kr per dag efter 30 

dagar från beslutat 

startdatum 

Trafikanordningsplaner 1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan 

1 500 kr för 
handläggning per 
ansökan (ingen 
förändring) samt 100 

kr per dag från 

beslutat startdatum  

Förlängning av 
schakttillstånd 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort  

Förlängning av 
trafikanordningsplaner 

300 kr per tillfälle Taxan tas bort 

Generella 
trafikanordningsplaner 
vid större arbeten 

5 000 kr per år 5 000 kr per år (ingen 
förändring) 

 

För större byggarbetsplatser som pågår under en längre tid ansöker 
entreprenören om en generell trafikordningsplan, den kostar 5 000 kr och gäller 
under ett år. Den avser ett arbete som utförs på exempelvis olika gator i ett 
större sammanhängande område eller ett större arbetsområde som vid 
exploateringsprojekt. 
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Barnperspektiv 

Förslaget till tydligare krav på entreprenören främjar barnens säkerhet vid och 
omkring vägarbeten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mathias Ranthanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 TF. Teknisk chef 

 
 
 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Redovisning av taxor i andra kommuner 

Beslut sänds till 

 Akt 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Delårsbokslut januari - augusti 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 
januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 
nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning. 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 
med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 
exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 
exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 
finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 
19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 
lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 
netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 
bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 
Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 
underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 
semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 
bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 
mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019.

Ärendet 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst 
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets 
början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta 
en delårsrapport för perioden januari – april och en delårsrapport för perioden 
januari – augusti.  

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 
januari till och med augusti 2019. Underlaget utgörs bland annat av 
nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt uppföljning av 
mål och aktiviteter. Förvaltningarna har även sammanställt 
investeringsprognoser för respektive nämnd för 2019. Kommunen redovisar ett 
delårsresultat på 87,7 mnkr (85,1 mnkr).  

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten 
med 35,4 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,1 mnkr. Inga 
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr 
exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från 
exploateringsverksamheten.  

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr och 
finansnettot bidrar till överskottet med 2,7 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr. Det är 
19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. Nämnderna beräknas 
lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark med ett 
netto på 34,2 mnkr. Av nämnderna beräknas Gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden redovisa ett underskott på 9,7 mnkr, ekonomiskt 
bistånd 8 mnkr, Utbildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 mnkr och 
Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett 
underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter.  

Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat liksom 
semesterlöneskulden 4 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,8 mnkr 
bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 
mnkr bättre än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8 mnkr. 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår moderbolaget Upplands-Bro 
Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Upplands-Bro Kommunföretag AB 
indikerar ett helårsresultat på -220 tkr vilket är 283 tkr sämre än budget. AB 
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Upplands-Brohus helårsprognos är 8 mnkr bättre än budget, med en 
prognosticerad vinst på 22 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
bedömer att årets resultat blir 48 tkr bättre än budget, vilket innebär en vinst på 
ca 1 mnkr. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är 46 tkr bättre än 
budget, vilket innebär en vinst på 138 tkr. Kommunen äger 51 % av bolaget. 

Barnperspektiv 

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur ett barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Anders Nilfjord 

Ekonomichef 

Bilagor 

1. Delårsbokslut januari – augusti 2019 med helårsprognos.
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 
I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar 
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2019 De redovisningsprinciper som används i 
årsbokslutet har använts. Om avvikelse har skett kommenteras det nedan. Antalet noter 
och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och endast väsentliga 
periodiseringar och avstämningar har genomförts. 
Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. 
Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och 
varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets 
första åtta månader. 
I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. 
Resultatet och prognos för respektive koncernbolag redovisas. Belopp i parentes avser 
motsvarande period 2018. 

1.2 Nyckeltal 
Nyckeltal 201908 201808 201708 201608 

Folkmängd 30 juni respektive år 29 174 28 358  27 265   26 214  

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

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

Resultat mnkr 87,7 85,4  90,6   54,5  

Resultat kr per invånare 3 005 2 976  3 323   2 137  

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 92,1 91,9  90,8   93,7 %  

Balansomslutning mnkr 1 625 1 416  1 316   1 379  

Tillgångar kr per invånare 55 697 49 946  48 281   52 614  

Anläggningstillgångar kr per invånare 43 247 38 814  38 477   40 514  

Eget kapital kr per invånare 31 897 28 927  28 599   27 161  

Soliditet % 1) 57 58  59   52  

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

Nettoinvesteringar, mnkr 3) 87 65  114   44  

Borgensåtagande kr per invånare 65 070 65 103  67 764   51 619  

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per 
inv 23 980 24 115  24 596   19 614  

     

1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar 

2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 

3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar 
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1.3 Befolkningsutveckling 
Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka starkt. Första halvåret ökade 
kommunens folkmängd med 418 (744) personer till 29 174 personer. Första kvartalet 
2019 ökade befolkningen med 156 personer. Sedan 30 juni 2018 är ökningen 816 (1 
093) personer, vilket motsvarar 2,9 %. Befolkningsökningen för första halvåret 2019 på 
418 personer utgörs av ett födelseöverskott på 86 personer och ett positivt 
flyttningsnetto på 316 personer. Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som 
bidrar till flyttningsnettot. 

1.4 Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 92,9 mnkr ( 85,4 mnkr) exklusive sociala 
investeringsfonden. 
I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med  35,4 
mnkr . Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Tomträtter har sålts och 
redovisats till ett nettovärde på 1,1 mnkr, 1,2 mnkr mindre än budgeterat. Kommunen 
har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 8,8 mnkr jämfört med budget. 
Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 18,6 mnkr exklusive 
försäljning av tomträtter och exploateringsverksamhet. 
Kommunen har erhållit utdelning och ränta från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
Finansnettot är 2 mnkr bättre än budget och uppgår till 2,7 mnkr för perioden. 

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2019 uppgår finansieringen till 1 609,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- 
och kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I  helårsprognos beräknas dessa intäkter 
uppgå till 1 622,3 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna 
med 12,5 mnkr. De ökade intäkterna beror till största del på ökad inkomst- och 
kostnadsutjämning samt ökat regleringsbidrag 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och 
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt 
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. 
Nettokostnadsandelen uppgår till 92,1 % (91,9 %) per augusti 2019. 

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Kommunallagens balanskrav 

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska 
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till 
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna 
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som 
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens 
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 5(119) 
 

 

Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den 
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För årets första åtta månader har 
kommunen redovisat 70 tkr i vinst vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen 
har inte några underskott att täcka från tidigare år. 
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar ett resultat på 92,9 mnkr för årets första åtta månader. Enligt 
helårsprognos 29 437 mnkr. 

Balanskravsutredning 
Prognos 

201912 201908 201812 201808 201712 201708 

Resultat enligt resultaträkningen 20 210 87 678 
107 66

6 85 096 44 124 88 653 

Avgår realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgång -70 -70 -6 602 -6 602 -1 077  

Årets resultat efter balanskravsjustering 20 140 87 608 
101 06

4 78 494 43 047 88 653 

Avgår reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv (RUR)       

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv (RUR)       

Uttag från sociala investeringsfonden 9 297 5 265 1 352 260 3 026 1 940 

Insättning till social investeringsfond   -15 000  -12 000  

Balanskravresultat 29 437 92 873 87 416 78 754 34 073 90 593 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv 73 690 73 690 73 690 73 690 73 690 73 690 

Ackumulerad social investeringsfond 23 379 32 676 37 941 24 034 24 294 13 380 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I 
och med kommunens goda resultat finns 73,7 mnkr reserverade i 
resultatutjämningsreserven, RUR. 
I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2019 visar att vi inte befinner oss i en 
lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas. 

Social investeringsfond 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande 
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda 
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja 
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap 
bland kommuninvånarna. 
Hittills i år har 5,3 mnkr använts från fonden. 

1.6 Ekonomiska mål 
  

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid 
överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.  
Kommentar 
Årets resultat i helårsprognosen visar på en överskottsnivå på 1,8 % 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 6(119) 
 

 

  

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.  
Kommentar 
Kommunen har inte för avsikt att använda något ur resultatutjämningsreserven under 2019. Reserven uppgår till 73,7 
mnkr. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.  
Kommentar 
Skattesatsen är oförändrad 2019. 

Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får 
finansieras med lån  
Kommentar 
Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden. 

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden  
Kommentar 
Kommunen har externa lån på 20 mnkr som löper med rörlig 3 månadersränta. 

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  
Kommentar 
Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2019 om än i lägre takt och befolkningen ökat 
med 816 personer sedan delårsbokslutet per augusti 2018. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla 
anläggningarnas livslängd. En stor underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader. 

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  
Kommentar 
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget på  14,5 mnkr exklusive exploateringsintäkter 
och social investeringsfond för perioden. 
Av verksamheterna så redovisar Gymnasie- och arbetslivsnämnden ett underskott på 4,9 mnkr och ekonomiskt 
bistånd ett underskott på 6 mnkr för perioden. 

1.7 Koncernen 

Bolag (tkr) Budget 2019 Resultat jan-aug 
2019 

Helårsprognos 
2019  

Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 63 -175 -220  

AB Upplands-
Brohus 14 003 23 328 21 987  

Upplands-Bro 
Kommunfastigheter 
AB 

961 993 1 009  

Österhöjdens 
Garage AB 92 15 138  

Någon sammanställd redovisning för koncernen har inte gjorts i detta delår då krav på 
detta inte längre finns i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår moderbolaget Upplands-Bro 
Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. Moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB 
uppvisar en förlust på -175 tkr (-93 mnkr) vid delårsbokslutet. AB Upplands-Brohus 
redovisar ett delårsresultat på + 23,3 mnkr (+21,5 mnkr) och Upplands-Bro 
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Kommunfastigheter AB ett delårsresultat på + 1 mnkr (+4,1 mnkr). Österhöjdens 
Garage AB redovisar en resultat på +15 tkr (+37 tkr). 
Helårsprognosen för moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas bli 
283 tkr sämre än budget, och lämnar en prognos på -220 tkr. Helårsprognosen för AB 
Upplands-Brohus beräknas bli 8 mnkr bättre än budget, med en prognosticerad vinst på 
22 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB bedömer att resultatet vid årets slut 
beräknas bli 48 tkr bättre än budget, med en prognosticerad vinst på 1 mnkr. 
Österhöjdens Garage 46 tkr bättre än budget lämnar en prognos på 138 tkr i vinst. 

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 218,5 mnkr (1 058,1 mnkr). 
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 25,1 mnkr (31,8 mnkr). Det är 
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 175,1 mnkr 
(123,3 mnkr) per den sista augusti. 

Kortfristiga lån 

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

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (75 mnkr). 
Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. Tidigare lån genom 
Handelsbanken 55 mnkr har betalats tillbaka. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 
kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 
699,6 mnkr (683,9 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska 
utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 21,1 mnkr 
(20,9 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för 
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 
Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid 
intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 29,6 mnkr 
(28,7 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet 
sker i mars nästkommande år för de med avtal KAP-KL och kvartals vid avtal AKAP-
KL. 
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet 
uppgick skulden till 474,4 mnkr (487 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte 
några särskilda placerade medel för pensioner. 
Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 74,4 
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mnkr (63,1mnkr). 

Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska 
intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att 
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt 
kräva lämplig säkerhet. 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 878,4 mnkr vilket är 20,1 mnkr mer än vid 
årsskiftet. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 
mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 772 mnkr (752 mnkr) och till 
Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagandet till Upplands-Bro 
Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mkr och är oförändrat. Totalt  
uppgår dessa borgensåtaganden till 1 845,9 mnkr (1 825,9 mnkr). Kommunen har också 
borgensåtagande till Brandkåren Attunda med 12,2 mnkr (12,4 mnkr). Övriga 
borgensåtaganden på totalt 20,3 mnkr är kopplade till bostäder och föreningar. Enligt 
bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Siffrorna 
inom parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 1 624,9 mnkr (1 416,4 mnkr) uppgår det egna 
kapitalet till 930,6 mnkr (820,3 mnkr), vilket innebär en soliditet på 57,3 % (57,9 %). 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 
Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 86,6 mnkr (64,7 mnkr) för perioden januari - augusti. 
Avskrivningar uppgår till 38,5 mnkr (40,1 mnkr). 
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2 Sammanställning av nämndernas redovisade 
mål 

Nämnd Grön (uppnått) 
Gul (delvis 

uppnått/pågående) Röd (ej uppnått/startat) 

Kommunstyrelsen 1 8 - 

Bygg- och miljönämnden - 3 - 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden - 3 - 

Kultur- och fritidsnämnden - 2 1 

Socialnämnden - 3 - 

Tekniska nämnden 1 1 - 

Utbildningsnämnden - 3 - 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 1 2 - 

Summa 3 25 1 

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom de kommentarer som lämnats till 
nämndmålen, redovisning av resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med 
bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Nämndernas 
måluppföljning framgår av respektive nämnds beslutade verksamhetsberättelse som 
presenteras i avsnitt 5. De mål som i nämndernas verksamhetsberättelser är redovisade 
med ett - har bedömts som delvis uppnått/pågående. 
Av nämndernas 29 nämndmål är 3 uppfyllda, 25 delvis uppfyllda och ett mål ej uppnått. 
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3 Helårsprognos 
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,5 mnkr (exklusive social 
investeringsfond). Det är 19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 9,7 mnkr. 
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 7 mnkr, då ingår försäljning av mark 
med ett netto på 34,2 mnkr. 
Av nämnderna beräknas Gymnasie- och arbetslivsnämnden redovisa ett underskott på 
9,7 mnkr, Ekonomiskt bistånd 8 mnkr, Ubildningsnämnden 5 mnkr, Socialnämnden 3 
mnkr, Tekniska nämnden 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas också redovisa 
underskott med 8,2 mnkr om man räknar bort exploateringsintäkter med 34,2 mnkr. 
Äldre- och omsorgsnämnden beräknas redovisa överskott med 8 mnkr. 
Pensionskostnaderna beräknas bli 3 mnkr högre än budgeterat och semesterlöneskulden 
4 mnkr högre än budgeterat. 
Finansnettot beräknas bli 2,8 mnkr bättre än budget. I finansnettot ingår utdelning och 
ränta från Kommuninvest med 3,8 mnkr. 
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,5 mnkr bättre 
än budget. I april lämnades en helårsprognos på 38,8. 

3.1 Resultatprognos 
  

Mnkr 
Utfall 

201908 
Utfall 

201808 
Budget 

helår 
Vårprog

nos 
Höstpro

gnos 

Budget
avvikels

e 

Verksamhetens intäkter 290,7 280,5 398,3 391,3 420,0 21,7 

Jämförelsestörande intäkter:       

Försäljning mark exploatering 35,4 33,0  48,4 35,4 35,4 

Verksamhetens kostnader -1 283,3 -1 189,9 -1 969,8 -1 970,2 -2 001,3 -31,5 

Jämförelsestörande kostnader:       

Bokfört värde försäljning mark exploatering -1,2 -0,1  -0,5 -1,2 -1,2 

Avskrivningar -38,5 -40,1 -52,7 -60,1 -57,8 -5,1 

       

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -996,9 -916,6 -1 624,1 -1 591,1 -1 604,9 19,2 

Skatteintäkter 812,8 771,0 1 220,0 1 215,3 1 219,1 -0,9 

Generella statsbidrag och utjämning 269,2 225,9 389,8 403,2 403,2 13,4 

       

VERKSAMHETENS RESULTAT 85,1 80,2 -14,3 27,4 17,4 31,8 

       

Finansnetto 2,6 4,9 0,1 2,0 2,8 2,7 

       

ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE SOCIAL 
INVESTERINGSFOND 87,7 85,1 -14,2 29,5 20,2 34,5 

Medel från social investeringsfond 5,3 0,3 23,9 9,3 9,3 -14,6 

       

ÅRETS RESULTAT 93,0 85,4 9,7 38,8 29,5 19,9 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 11(119) 
 

 

  

3.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Kommunstyrelsen 25 979   

Skatteintäkter och bidrag  12 531   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 679   

Äldre- och omsorgsnämnden 8 000   

Ekonomiskt bistånd -8 000   

Utbildningsnämnden -5 000   

Socialnämnden -3 000   

Finansnetto 2 800   

Kommungemensamt -2 612   

Tekniska nämnden -1 506   

Kultur- och fritidsnämnden 293   

    

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 19 806   

Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst 

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos   

Revisionen 0 0   

Kommunstyrelsen 37 669 25 979   

Bygg- och miljönämnd -1 000    

Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 482 -9 679   

Kultur- och fritidsnämnd -517 294   

Socialnämnden -5 450 -3 000   

Ekonomiskt bistånd -5 000 -8 000   

Tekniska nämnden -5 200 -1 506   

Utbildningsnämnden -5 000 -5 000   

Äldre- och omsorgsnämnden -400 8 000   

Summa nämndverksamhet 5 620 7 088   

Kommungemensamt (pension m.m) 3 484 -2 612   

Summa driftredovisningen 9 104 4 476   
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3.3 Prognos för nämnderna 

3.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

  
(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 165 0 1 165 0 0 0 0 

Kommunledningskontoret 182 917 47 878 185 539 52 000 -2 622 4 122 1 500 

Samhällsbyggnadskontoret (ks) 27 431 19 963 30 500 49 000 -3 069 29 037 25 969 

Försäljning tomträtter 275 3 665 200 2 100 75 -1 565 -1 490 

Kommunstyrelsen 210 624 71 506 216 239 103 100 -5 615 31 594 25 979 

Bygg- och miljönämnden 18 353 12 804 18 653 13 104 -300 300 0 

Gymnasieskola 275 828 157 419 283 825 157 416 -7 997 -3 -8 000 

Gymnasiesärskola 14 162 312 14 162 312 0 0 0 

Arbetsmarknadsinsatser 28 509 10 514 32 154 12 152 -3 645 1 638 -2 007 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 915 760 -2 678 230 -2 448 

Vuxenutbildningen 34 878 15 165 35 393 18 456 -515 3 291 2 776 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 371 614 183 940 386 449 189 096 -14 835 5 156 -9 679 

Kultur- och fritidsnämnden 93 602 7 325 93 611 7 628 -9 303 294 

Socialnämnden 314 565 106 635 286 282 75 352 28 283 -31 283 -3 000 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 23 783 163 -7 963 -37 -8 000 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 63 223 7 491 62 843 5 605 380 -1 886 -1 506 

Vatten- och avloppsverksamhet 51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 

Avfallsverksamhet 31 000 31 000 31 000 31 000 0 0 0 

Tekniska nämnden 145 223 89 491 144 843 87 605 380 -1 886 -1 506 

Utbildningsnämnden 1 295 081 623 020 1 315 951 638 890 -20 870 15 870 -5 000 

Äldre- och omsorgsnämnden 267 945 61 953 226 709 28 717 41 236 -33 236 8 000 

Nämnder 2 733 992 1 156 874 2 713 685 1 143 655 20 307 -13 219 7 088 

Internränta  3 518  9 000  5 482 5 482 

Fastighetsskatt   664  -664  -664 

Semesterlöneskuld   4 000  -4 000  -4 000 

Pensionskostnader 26 500  29 500  -3 000  -3 000 

Generellt bidrag 
Migrationsverket överfört till SN   430  -430  -430 

Kommungemensam 26 500 3 518 34 594 9 000 -8 094 5 482 -2 612 

Driftredovisning kommunen 2 760 492 1 160 392 2 748 279 1 152 655 12 213 -7 737 4 476 

Skatteintäkter och bidrag, netto  1 609 800  1 622 331  12 531 12 531 

Finansnetto    2 800  2 800 2 800 

Finansiering 0 1 609 800 0 1 625 131 0 15 331 15 331 

Totalt 2 760 492 2 770 192 2 748 279 2 777 786 12 213 7 594 19 806 
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(tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

Resultat  9 700  29 507   19 806 

Social investeringsfond 23 938  9 297     

Resultat enligt 
resultaträkningen  -14 238  20 210   34 448 

  

3.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

  
Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 0 940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 700 4 504 2 804 

Investeringsram KLK 5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103  647 647 

Ökad digitalisering 14 600 513  14 087 14 087 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18   5 204  -5 204 

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131  4 

Vägrenoveringar naturreservat 400 392 40 8 -32 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435  2 565 2 565 

Agresso Tid och Projekt 200 18  182 182 

Norrboda (HSB)  1 954 0   

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde  15 392 6 000   

Ringvägen  18 585 25 000   

Förskola Lillsjö badväg  75 2 000   

Gamla brandstationen i Bro - VA  53 0   

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar  1 237 6 050   

Kockbacka finplanering  54 743 10   

Blommans förskola Finnsta  692 3 400   

Trädgårdsstaden i Bro Dp1  7 143 20 000   

Hästsportanläggning Önsta  0 300   

Tegelhagen  354 25 000   

Råbyskog LSS boende  4 893 0   

Granhammarsvägen etapp 2  170 3 000   

Anslutningsväg E18  10 045 0   

Brunna industriområde  1 682 0   

Skällsta industriområde  1 305 0   

Jursta 3:14  112 0   

Ålsta Aspvik  976 0   
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Kommunstyrelsen 35 950 10 733 12 269 25 217 12 948 

Digitaliseringsprocesser 2 041 978 1 063 1 063 0 

Bygg- och miljönämnden 2 041 978 1 063 1 063 0 

Gymnasieskolan 1 247  1 247 1 247 0 

Inventarier Daglig verksamhet 200  200 200 0 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1 447 0 1 447 1 447 0 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 100 1 925 1 825 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 920 920 0 

Investeringsram KFN 196 0  196 196 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 34 962 80 313 45 351 

Instrument/Utrustning 500 287 110 213 103 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 21 500 11 105 -10 395 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs 4 500 0 4 500 4 500 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 134 134 0 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 100 100 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 200 200 0 

Elbelysning befintliga motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 150 150 0 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa Kultur- och fritidsnämnden 137 226 35 843 63 238 101 383 38 145 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0 108 150 42 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagningen 0 0 2 0 -2 

Summa Socialnämnden 150 0 150 150 0 

Övrigt att fördela 500  500 500 0 

Gatubelysning 4 000  4 000 4 000 0 

Beläggningsunderhåll 4 000  5 418 4 000 -1 418 

Lekplatser 1 500  1 000 1 500 500 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  301 1 300 999 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 12 948 12 948 0 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 703  6 703 6 703 0 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 802 1 802 0 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Parkering 1 500  1 500 1 500 0 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 081 1 000 -81 

GIS upphandling och nytt system 1 300  1 300 1 300 0 

Maskiner till drift GPT 400  400 400 0 

Mätutrustning 500  500 500 0 

Mätbil 500  500 500 0 

Flygfotografering, kartering och digitalisering 1 000 392 608 608 0 

Summa Tekniska nämnden skattefinansierat 59 203 20 642 38 561 38 561 0 

Nya containrar kretsloppscentraler 255  0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 1 000  0 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 999 0 1 243 1 243 

Summa Avfall 3 497 999 0 2 498 2 498 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 55  0 55 55 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  1 000 1 000 0 

Pumpstationer 10 247  5 000 10 247 5 247 

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 8 407  1 000 8 407 7 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  2 500 4 790 2 290 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 342 750 149 658 148 908 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 62 193 62 193 0 

Vattenkiosker 3 359 2 072 500 1 287 787 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  1 000 12 745 11 745 

Nya ledningar ospec 10 421  4 500 10 421 5 921 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  1 500 3 000 1 500 

Ådö utbyggnad 99 120 50 794 10 000 48 326 38 326 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  5 000 33 121 28 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000  500 10 000 9 500 

Nytt fordon 4 000  3 000 4 000 1 000 

Summa VA 500 345 141 015 98 443 359 330 260 887 

Summa Tekniskanämnden 563 045 162 656 137 004 400 389 263 385 

KT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 768 2 000 -1 768 

Inventarier/ utrustning förskolor och skolor 4 358 0 2 500 4 358 1 858 

Larm och säkerhet 3 000 0 1 000 3 000 2 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 090 1 000 -90 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 500 500 0 

Summa Utbildningsnämnden 10 858 0 8 858 10 858 2 000 

Upprustning av bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 1 006 1 056 50 

Renovering av lokaler 0 0 50 0 -50 

Kungsgården 198 0 198 198 0 

Dagverksamhet 50 0 50 50 0 

Norr/Allégården 270 0 270 270 0 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 
Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Norr/Allégården sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 100 100 0 

Hemtjänst inredning omklädningsrum 91 0 91 91 0 

Förebyggande enheten, uteplats Torget 4 85 0 85 85 0 

Äldre- och omsorgsnämnden 2 355 68 2 287 2 287 0 

      

      

Summa Investeringsredovisning totalt 753 072 210 278 226 316 542 794 316 478 

*) Investeringar i exploateringsverksamheten är inte nedsummerad i totalsumman då 
den verksamheten inte har någon budgetram 
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4 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

4.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna 
  

(tkr) Budget 201908 Redovisat 201908 Budgetavvikelse 201908 

Avvike
lse 

201808 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 777 0 523 0 254 0 254 285 

Kommunledn. -
kontoret 120 619 31 919 118 363 34 760 2 256 2 841 5 097 6 531 

Samhällsbyggnads
-kontoret (ks) 17 328 13 308 20 089 47 310 -2 762 34 002 31 240 32 373 

Försäljning 
tomträtter 183 2 443 138 1 235 45 -1 208 -1 163 110 

Kommunstyrelsen 138 129 47 671 138 590 83 306 -461 35 635 35 174 39 014 

Bygg- och 
miljönämnden 11 647 8 536 11 510 8 380 137 -156 -19 -1 250 

Gymnasieskola 179 488 104 946 184 423 104 043 -4 935 -903 -5 838 800 

Gymnasiesärskola 9 441 208 8 815 210 626 2 628 316 

Arbetsmarknadsins
atser 19 508 7 184 21 469 8 325 -1 961 1 141 -820 -1 755 

Daglig verksamhet 11 799 353 13 681 583 -1 882 230 -1 652 -163 

Vuxenutbildningen 22 597 10 110 21 684 11 986 913 1 876 2 789 2 258 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnde
n 242 833 122 801 250 072 125 147 -7 239 2 346 -4 893 1 456 

Kultur- och 
fritidsnämnden 60 632 4 883 60 880 5 672 -248 789 541 4 432 

Socialnämnden 207 515 71 090 206 171 72 712 1 344 1 622 2 966 16 159 

Ekonomiskt 
bistånd 10 547 133 16 496 130 -5 949 -3 -5 952 -467 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 41 149 4 993 41 353 5 145 -204 152 -52 -1 272 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 33 408 34 000 35 995 36 040 -2 587 2 040 -547 1 028 

Avfallsverksamhet 20 466 20 697 17 412 23 972 3 054 3 275 6 329 5 831 

Tekniska 
nämnden 95 023 59 690 94 760 65 157 263 5 467 5 730 5 587 

Utbildningsnämn
den 845 597 415 347 859 066 435 890 -13 469 20 543 7 074 -78 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 174 754 41 136 170 295 44 500 4 459 3 364 7 823  

Nämnder 1 787 455 771 287 1 808 363 840 893 -20 908 69 606 48 698 65 138 

Internränta  2 348  6 570  4 222 4 222 1 281 

Fastighetsskatt   443  -443  -443 -421 

Semesterlöneskuld   4 636  -4 636  -4 636 -2 355 

Pensions -
kostnader 16 960  25 428  -8 468  -8 468 -6 331 
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(tkr) Budget 201908 Redovisat 201908 Budgetavvikelse 201908 

Avvike
lse 

201808 

Generellt bidrag 
Migrationsverket 
överfört till SN   430  -430  -430 -1 012 

Kreditering hyror 
för 2017      0 0 816 

Övrigt    119 0 119 119 -148 

Kommungemensa
m 16 960 2 348 30 936 6 689 -13 976 4 341 -9 635 -8 170 

Driftredovisning 
kommunen 1 804 415 773 635 1 839 299 847 582 -34 884 73 947 39 063 56 967 

Skatteintäkter och 
bidrag, netto  1 073 200  1 081 984  8 784 8 784 -7 686 

Finansnetto  667  2 677  2 010 2 010 3 053 

Finansiering 0 1 073 867 0 1 084 661 0 10 794 10 794 -4 633 

Totalt 1 804 415 1 847 501 1 839 299 1 932 243 -34 884 84 741 49 857 52 334 

Resultat  43 086  92 943   49 857 52 334 

Social 
investeringsfond 23 938  5 265      

Resultat enligt 
resultaträkningen  19 148  87 678     

  

4.2 Resultaträkning 
  

Tkr Not 
Kommun 

201908 
Kommun 

201808 
Budget 
201912 

Prognos 
201912 

Verksamhetens intäkter 1 326 129 313 498 398 326 420 000 

Verksamhetens kostnader 2 -1 284 508 -1 189 988 -1 969 789 -1 967 121 

Avskrivningar 3 -38 539 -40 134 -52 662 -57 800 

Verksamhetens nettokostnader  -996 918 -916 624 -1 624 125 -1 604 921 

Skatteintäkter 4 812 754 770 995 1 220 000 1 219 131 

Generella statsbidrag och utjämning 5 269 229 225 853 389 800 403 200 

Verksamhetens resultat  85 066 80 224 -14 325 20 210 

Finansiella intäkter 6 8 271 9 728 8 116 10 300 

Finansiella kostnader 7 -5 659 -4 856 -8 030 -7 500 

Resultat efter finansiella poster  87 678 85 096 -14 239 20 210 

Extraordinära poster      

Årets resultat inklusive social investeringsfond 8 87 678 85 096 -14 239 20 210 

Medel från social investeringsfond  5 265 261 23 938 9 297 

      

Årets resultat exklusive social investeringsfond  92 943 85 357 9 700 29 507 
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4.3 Balansräkning 
  

Tkr Not 201908 201812 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 6 150 4 368 

Summa Immateriella anläggningstillgångar  6 150 4 368 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 134 232 1 056 751 

Maskiner och inventarier 10 84 285 113 191 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 218 517 1 169 942 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  34 732 34 732 

Långfristiga fordringar  2 296 2 296 

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 37 028 37 028 

    

Summa anläggningstillgångar  1 261 695 1 211 338 

    

Omsättningstillgångar    

Exploateringsfastigheter, varulager 12 25 116 31 677 

Fordringar 13 163 064 178 452 

Kassa och bank 14 175 056 169 470 

    

Summa omsättningstillgångar  363 237 379 599 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 624 932 1 590 937 

  
  

Tkr Not 201908 201812 

    

EGET KAPITAL    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  736 526 623 595 

Resultatutjämningsreserv  73 691 73 691 

Social investeringsfond  32 676 37 941 
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Tkr Not 201908 201812 

Årets resultat  87 678 107 666 

Summa eget kapital 15 930 571 842 893 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  193 268 166 190 

Särskild avtals/ålderspension  2 518 2 558 

Summa avsättningar 16 195 786 168 748 

    

Skulder    

    

Långfristiga skulder    

Långfristiga skulder  175 791 232 403 

Summa långfristiga skulder 17 175 791 232 403 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  37 713 122 013 

Övriga kortfristiga skulder  285 071 224 880 

Summa kortfristiga skulder 18 322 784 346 893 

    

Summa skulder  498 575 579 296 

    

SUMMA EGET KAPITAL    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 624 932 1 590 937 

    

Pensionsförpliktelser 19 474 360 481 383 

Borgensåtaganden 20 1 898 367 1 858 206 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden  2 372 727 2 339 589 

  

4.4 Kassaflödesanalys för kommunen 
  

Tkr 
Not 
21 201908 201808 201812 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

     

Årets resultat  87 678 85 096 107 666 

Justering för av- och nedskrivningar  38 539 40 134 61 912 

Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn  27 038 15 309 15 892 

Justering netto reavinster/förluster  -70 -6 602 -3 297 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  153 186 133 938 182 173 

     

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager  6 561 -5 081 -4 985 
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Tkr 
Not 
21 201908 201808 201812 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  15 388 14 732 -3 087 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -24 109 -39 998 76 373 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år  -1 613 107 35 138 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  149 412 103 698 285 612 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -4 105 -2 458 -3 997 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -84 795 -66 363 -200 817 

Försäljning av materiella anläggningstillångar  74 7 679 7 699 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -88 826 -61 141 -197 115 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

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

Ökning/Minskning långsiktiga fordringar    214 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -55 000  214 

     

Årets kassaflöde  5 586 42 557 88 711 

Likvida medel vid årets början  169 470 142 422 80 758 

Likvida medel vid årets slut  175 056 184 979 169 470 

  

4.5 Noter 
  

Noter 201908 201808 201812 

    

Not 1 Verksamhetens intäkter    

Diverse intäkter 16 683 14 225 24 074 

Taxor och avgifter 95 070 88 548 134 191 

Hyror och Arrenden 16 371 15 589 23 086 

Bidrag 127 195 117 259 202 112 

Försäljning av verksamhet och entreprenad 34 065 36 872 58 986 

Exploateringsintäkter 35 440 32 959 83 412 

Försäljning tomträtter 1 235 1 444 2 189 

Realisationsvinster 70 6 602 6 602 

Jämförelsestörande poster:    

Exploateringsintäkter består av försäljning av 
exploateringsmark 35 440 32 959 83 412 

I bidrag ingår investeringsbidrag på vägkropp och i diverse 
intäkter ingår markintrångsersättning   38 248 

Summa verksamhetens intäkter 326 129 313 498 534 653 

    

Not 2 Verksamhetens kostnader    
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Noter 201908 201808 201812 

Löner och sociala avgifter -657 576 -609 942 -967 544 

Pensionskostnader -74 440 -63 094 -88 299 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -573 -612 -1 148 

Bränsle energi och vatten -21 567 -21 849 -32 773 

Köp av huvudverksamhet -257 982 -245 942 -375 508 

Lokal- och markhyror -89 227 -86 673 -129 871 

Övriga tjänster -104 515 -93 470 -156 297 

Lämnade bidrag -38 494 -33 687 -48 876 

Realisationsförluster och utrangeringar -245  -3 306 

Övriga kostnader -39 889 -34 720 -64 640 

Jämförelsestörande poster:    

I övriga kostnader ingår bokfört värde försäljning mark 
exploatering -1 219 -123 -219 

Summa verksamhetens kostnader -1 284 508 -1 189 988 -1 868 261 

    

Kostnad för operationell leasing    

Bilar och transportmedel -1 659 -1 453 -2 255 

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier -3 789 -3 353 -5 797 

Summa operationell leasing -5 448 -4 806 -8 052 

Avtalen löper som längst 3 år    

    

Not 3 Avskrivningar    

Avskrivning immateriella tillgångar -2 323 -4 900 -7 360 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -33 176 -20 044 -30 463 

Avskrivning maskiner/inventarier -3 041 -15 191 -24 088 

Summa avskrivningar -38 539 -40 134 -61 912 

    

Not 4 Skatteintäkter    

Allmän kommunalskatt 821 548 773 280 1 159 920 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 805 -2 304 -3 919 

Skatteavräkning innevarande år, prognos -9 599 18 -1 674 

Summa skatteintäkter 812 754 770 995 1 154 327 

Slutavräkningsdifferensen för 2018 var 44 kr per invånare. 
Den preliminära slutavräkningen för 2019 visar enligt 
SKL:s prognos -503 kr per invånare    

    

Not 5 Statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämningsbidrag 165 886 145 725 218 588 

Strukturbidrag    

Regleringsbidrag    

Kostnadsutjämningsbidrag 65 034 48 435 72 652 

Kommunal fastighetsavgift 30 324 29 165 43 463 

Generella bidrag från staten 6 479 9 704 18 738 

Regleringsavgift 13 400 2 878 4 317 
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Noter 201908 201808 201812 

Avgift till LSS-utjämning -11 893 -10 055 -15 083 

Summa statsbidrag och utjämning 269 229 225 853 342 676 

    

Not 6 Finansiella intäkter    

Ränta på likvida medel 341 341 341 

Ränta kravverksamhet 376 145 697 

Ränta utlämnade lån 47 38 73 

Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus 3 473 5 175 5 175 

Borgensavgift Koncernföretag 3 978 3 966 5 946 

Övriga finansiella intäkter 55 63 101 

Summa finansiella intäkter 8 271 9 728 12 334 

    

Not 7 Finansiella kostnader    

Ränta upptagna lån -544 -706 -1 065 

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -4 845 -3 996 -4 793 

Övriga finansiella kostnader -270 -154 -293 

Summa finansiella kostnader -5 659 -4 856 -6 151 

    

Not 8 Balanskrav    

Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt 
kommunallagens 8 kapitel:    

Resultat enligt resultaträkningen 87 678 85 096 107 666 

Avgår realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar -70 -6 602 -6 602 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 87 608 78 494 101 064 

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
(RUR)    

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)    

Uttag från sociala investeringsfonden 5 265 260 1 352 

Insättning till sociala investeringsfonden   -15 000 

Balanskravsresultat 92 873 78 754 87 416 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR 73 690 73 690 73 690 

Ackumulerad social investeringsfond 32 676 23 034 37 941 

  
  

Noter 201908 201812 

   

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Ingående Anskaffningsvärde 37 122 33 125 

Inköp 1 151 150 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 2 954 3 847 

Utgående anskaffningsvärde 41 227 37 122 
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Noter 201908 201812 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -32 754 -25 394 

Årets avskrivningar -2 323 -7 360 

Utgående ack. avskrivningar -35 077 -32 754 

   

Utgående redovisat värde 6 150 4 368 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 4 år 5 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 10 Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

Ingående Anskaffningsvärde 1 123 956 1 007 093 

Inköp 20 728 73 988 

Utrangeringar -446 -5 126 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 60 476 48 001 

Utgående anskaffningsvärde 1 204 714 1 123 956 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -279 573 -249 978 

Utrangeringar 191 868 

Överföringar -12 792  

Årets avskrivningar -20 399 -30 463 

Utgående ack. avskrivningar -312 573 -279 573 

   

Pågående arbeten till- och ombyggnad 242 091 212 369 

   

Utgående redovisat värde 1 134 232 1 056 751 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 34 år 33 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Maskiner och inventarier   

Ingående Anskaffningsvärde 259 867 229 146 

Inköp 10 781 28 624 

Utrangeringar -444 -3 639 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -36 643 5 735 

Utgående anskaffningsvärde 233 561 259 867 

   

Ingående avskrivningar -146 676 -126 144 

Utrangeringar 438 3 557 

Överföringar 12 792  

Årets avskrivningar -15 830 -24 088 

Utgående ack. avskrivningar -149 276 -146 676 
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Noter 201908 201812 

Utgående redovisat värde 84 285 113 191 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 6 år 11 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier och andelar   

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068 

Kommuninvest Förlagsbevis 3 500 3 500 

Vårljus AB 498 498 

Inera AB 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 8 119 8 119 

Summa Aktier och andelar 31 227 31 227 

Långfristiga fordringar   

Mälarkraft AB 260 260 

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 

Källskolan 1 281 1 281 

Hoppetossa Norra AB 145 145 

Montessoriskolan Pärlan 175 175 

Summa Långfristiga fordringar 2 296 2 296 

Bostadsrätter 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar 37 028 37 028 

   

Not 12 Exploateringsfastigheter, tomträtter   

Tomtmark för försäljning 24 978 31 401 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 276 

Summa exploateringsfastigheter, tomträtter 25 116 31 677 

   

Not 13 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 48 493 39 230 

Statsbidragsfordringar 1 621 1 469 

Momsfordran 16 724 32 304 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 55 071 76 833 

Övriga kortfristiga fordringar 41 154 28 615 

Summa kortfristiga fordringar 163 064 178 452 

   

Not 14 Kassa och Bank   

Kassa 8 9 

Postgiro 663 2 222 

Bank 174 386 167 239 

Summa Kassa och Bank 175 056 169 470 
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Noter 201908 201812 

   

Not 15 Eget Kapital   

Ingående balans eget kapital 731 261 637 243 

Uttag social investeringsfond 5 265 1 352 

Avsättning social investeringsfond  -15 000 

Summa eget kapital 736 526 623 595 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 73 691 73 691 

IB Social Investeringsfond 37 941 24 294 

Uttag sociala investeringsfonden 2015 -5 265 -1 352 

Reservering social investeringsfond  15 000 

Social investeringsfond 32 676 37 941 

Årets resultat 87 678 107 666 

Summa Eget Kapital 930 571 842 893 

   

Not 16 Avsättningar   

Särskild avtals/ålderspension 2 026 2 059 

PA/KL och övrig pension 155 536 133 743 

Summa pensioner 157 562 135 802 

Löneskatt 38 224 32 946 

Summa avsatt till pensioner 195 786 168 748 

   

Aktualiseringsgrad 106 % 97 % 

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

   

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar   

Avsättning pensioner (Not 16) 195 786 168 748 

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 29 432 38 549 

Pensionsförpliktelser (Not 19) 474 360 481 383 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 699 578 688 680 

   

Not 17 Långfristiga skulder   

Kommuninvest 20 000 20 000 

Handelsbanken  55 000 

Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit 20 000 75 000 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden 102 380 102 298 

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden 4 588 4 884 

Exploateringsbidrag 12 867 13 088 

Övriga investeringsbidrag 31 190 32 040 

Gatukostnadsersättningar 4 766 5 094 

Summa förutbetalda intäkter 155 791 157 403 

Summa långfristiga skulder 175 791 232 403 
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Noter 201908 201812 

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt 
under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har   

Den genomsnittliga lånelängden ligger i intervall 1-5 år   

   

Not 18 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 37 713 122 013 

Moms 5 008 5 016 

Personalens skatter, avgifter 42 797 34 916 

Upplupna löner, sociala avgifter 28 685 56 661 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 29 432 38 549 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 27 173 15 165 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 75 742 53 081 

Balanserat resultat Renhållning/VA  5 743 

Övrigt *) 76 235 15 750 

Summa Kortfristiga skulder 322 784 346 893 

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

   

Not 19 Pensionsförpliktelser   

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 381 748 387 400 

Löneskatt 92 612 93 983 

Summa 474 360 481 383 

   

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

   

Not 20 Borgensförbindelser   

Kungsängens Tennisklubb 990 850 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 

Brf i HSB 18 855 18 626 

AB Upplands-Brohus 925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 792 000 752 000 

Österhöjdens Garage AB 21 000 21 000 

Brandkåren Attuna 12 168 12 376 

Statligt kreditgaranterade bostadslån 4 4 

Summa 1 898 367 1 858 206 

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41% 
resp 3,77%.   
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Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som 
per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518 224 647 kr 
kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 2 124 267 232 kronor (0,464 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 121 476 4912 
kronor (0,466 %). 

  
  
  

Not 21 Kassaflödesanalys 

Årets kassaflöde visar en ökning av de likvida medlen med 5,6 mnkr. Likvida medlen är vid periodens början 
169,5 mkr och vid periodens slut 175,1 mnkr. Den löpande verksamheten har genererat ett positivt resultat 
med 149,4 mnkr. Investeringsverksamheten har genererat ett negativt kassaflöde på sammantaget -88,8 
mnkr.  Avskrivningarna uppgår til 38,5 mnkr på kommunens anläggningstillgångar. Finansieringsverksamhet 
har  påverkats med -55 mnkr då kommunen har löst ett lån på 55 mnkr under året. 

  

4.6 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR), som är ny från och med den 1 januari 2019, samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a innebär att: 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 
Det råder för närvarande osäkerhet om hur gatukostnadsersättningar och renodlade 
investeringsbidrag ska redovisas, då RKRs styrelse i juni 2019 meddelat att det tills 
vidare är tillåtet att redovisa sådana ersättningar enligt både tidigare regelverk (som 
gällde tom 2018-12-31) och det nya regelverket (som gäller från 2019-01-01). 
Kommunen har valt att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 fortsatt redovisa enligt det 
tidigare regelverket. Beroende på RKRs styrelses framtida beslut i frågan kan det bli 
väsentliga effekter i resultat- och balansräkning om gatukostnadsersättningar och 
investeringsbidrag ska redovisas enligt det nya regelverket, vilket innebär att dessa ska 
redovisas som intäkter vid ett tillfälle istället för att periodiseras i takt med 
avskrivningar på gator/vägar. 
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Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 
under räkenskapsåret. Gatukostnadsersättningar eller exploateringsbidrag som belöper 
på vägkropp redovisas alltid som jämförelsestörande post. 

Intäkter 

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

Kostnader 

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 250 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en 
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förutbetald intäkt och periodiseras över anläggnings nyttjandeperiod. 
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). 

Pensioner 

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

Resultatutjämningsreserv, RUR 

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

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom 
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av 
kommunens resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år, för år 
2017 12 mnkr och för 2018 15 mnkr (totalt 47 mnkr) inom eget kapital till fonden. 
T.o.m augusti 2019 har 14,3 mnkr utnyttjats. Avsikten med Upplands-Bro kommuns 
sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare 
varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie 
verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga 
risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. Sociala 
investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen. 

4.7 Investeringsredovisning 
  

  
Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till verksamheterna   4 140   

Bredbandsutbyggnad 1 000 60  940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 151 4 504 3 353 

Investeringsram KLK 5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103  647 647 

Ökad digitalisering 14 600 513  14 087 14 087 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18   5 204  -5 204 

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131  -131 

Vägrenoveringar naturreservat 400 392 40  -40 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435  2 565 2 565 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Agresso Tid och Projekt 200 18  182 182 

NORRBODA (HSB) Allmänna anläggningar   164,2   

NORRBODA - Brunna verksamhetsomr Allmänna 
anläggningar   

-21 
778,6   

Lillsjön-Örnässjön Allmänna anläggningar   1 872,3   

Granhammarsvägen etapp 2 Allmänna anläggningar 
(forts 12106)   1 290,5   

Ringvägen allmänna anläggningar   3 444,2   

Lillsjö badväg Allmänna anläggningar   59,7   

Gamla brandstationen i Bro Allmänna anläggningar   3 523,5   

Trädgårdsstaden i Bro Allmänna anläggningar   3 404,3   

Hästsportanläggning Önsta, Allmänna anläggningar   91,6   

HUSBYTORP/TEGELHAGEN Allmänna anläggningar   4 387,9   

HÖGBYTORP Allmänna anläggningar   30,8   

Kommunstyrelsen 35 950 10 058 12 481 25 209 13 358 

Digitaliseringsprocesser 2 041 978 679 1 063 384 

Bygg- och miljönämnden 2 041 978 679 1 063 384 

Gymnasieskolan 1 247  230 1 247 1 017 

Inventarier Daglig verksamhet 200  87 200 113 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1 447 0 317 1 447 1 130 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 0 1 925 1 925 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 

Investeringsram KFN 196 0 66 196 130 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 0 17 17 

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 14 962 80 313 65 351 

Instrument/Utrustning 500 287 10 213 203 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 17 853 11 105 -6 748 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 0 30 30 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs 4 500 0 3 895 4 500 605 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 31 100 69 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 0 200 200 

Elbelysning befintliga motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 0 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Summa Kultur- och fritidsnämnden 137 226 35 777 37 211 101 383 64 171 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0  150 150 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagningen 0 0 29 0 -29 

Summa Socialnämnden 150 0 88,4 150 81 

Övrigt att fördela 500  0 500 500 

Gatubelysning 4 000  2 541 4 000 1 459 

Beläggningsunderhåll 4 000  5 418 4 000 -1 418 

Lekplatser 1 500  734 1 500 766 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  62 1 300 1 238 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 7 012 12 948 5 936 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 6 703  3 475 6 703 3 228 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 694 1 802 108 

Parkering 1 500  919 1 500 581 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 081 1 000 -81 

GIS upphandling och nytt system 1 300  0 1 300 1 300 

Maskiner till drift GPT 400  0 400 400 

Mätutrustning 500  276 500 224 

Mätbil 500  0 500 500 

Flygfotografering, kartering och digitalisering 1 000 392 173 608 435 

Summa Tekniska nämnden skattefinansierat 59 203 20 642 23 385 38 561 15 176 

Nya containrar kretsloppscentraler 255  0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 1 000  0 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 999 0 1 243 1 243 

Summa Avfall 3 497 999 0 2 498 2 498 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat 55  5 55 50 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  0 1 000 1 000 

Pumpstationer 10 247  756 10 247 9 491 

Utredn. och åtg. ovidkommande vatten 8 407  0 8 407 8 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  208 4 790 4 582 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 150 000 342 91 149 658 149 567 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 25 912 62 193 36 281 

Vattenkiosker 3 000  43 1 287 1 244 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  512 12 745 12 233 

Nya ledningar ospec 10 421  515 10 421 9 906 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  47 3 000 2 953 

Ådö utbyggnad 51 500  4 505 48 326 43 821 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  0 33 121 33 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000   10 000 10 000 

Nytt fordon 4 000  391 4 000 3 609 
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Total 

budget 

Förbruk
at tom 

2018 

Redovis
at 

201908 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Anläggningsavgifter   -25 802   

Summa VA 452 366 88 149 7 183 359 330 326 345 

Summa Tekniskanämnden 515 066 109 790 30 568 400 389 344 019 

KT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 029 2 000 -1 029 

Inventarier/ utrustning förskolor och skolor 4 358 0 655 4 358 3 703 

Larm och säkerhet 3 000 0 0 3 000 3 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 730 1 000 270 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 104 500 396 

Summa Utbildningsnämnden 10 858 0 4 509 10 858 6 340 

Upprustning av bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 69 1 056 987 

Renovering av lokaler 0 0 26 0 -26 

Kungsgården 198 0 82 198 116 

Dagverksamhet 50 0 0 50 50 

Norr/Allégården 270 0 85 270 185 

Norr/Allégården sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 7 100 93 

Hemtjänst inredning omklädningsrum 91 0 0 91 91 

Förebyggande enheten, uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 

Äldre- och omsorgsnämnden 2 355 68 739 2 287 1 553 

      

Summa Investeringsredovisning totalt   86 593 542 786 431 036 
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5 Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos 
 

5.1 Kommunstyrelsen 
5.1.1 Inledning 
Vinjett 
Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Vi är en av landets mest expansiva 
kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, 
kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen 
ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering, 
utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden. 

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

Viktiga händelser under året 
Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi 
ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i 
kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal 
mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya 
verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare. 
Den utveckling som sker har också påverkat verksamheten och antalet pågående plan- 
och genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i 
bostadsbyggandet framöver. 
Kommunikation är en strategisk nyckelfråga för kommunen. Det har aldrig varit ett så 
stort behov som nu bland våra invånare att erhålla samhällsinformation om viktiga 
händelser i kommunen i rätt tid och på rätt plats. Kommunen använder inarbetade 
kommunikationskanaler och eftersträvar att budskapen ska vara begripliga och tydliga 
för alla. Utveckling sker också för att utveckla kommunikationen i en mer övergripande 
strategisk riktning. 
En handlingsplan för finskt förvaltningsområde (FFO) har tagits fram och har antagits 
av Kommunstyrelsen. 
Arbetet med att etablera ett trygghetscenter i Bro pågår. Etablering ska ske i Brohuset 
med invigning innan årskskiftet. 
Upphandling av bevakningstjänster har slutförts. Ny leverantör har inlett uppdraget. 
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Fokus är nu mer på trygghetsskapande åtgärder. Avtalet innehåller en kommunal 
väktarbil bemannad med två väktare som finns i hela kommunen med hög tillgänglighet 
och närvaro. 
Projektmedel har beviljats av Leader för systerskap i Bro (SIB). Trygghetsutskotte har 
också fattat beslut om finansiering av Bro Utveckling (BID), utökade sommaraktiviteter 
och finansiering av nattvandringar. 
Samarbetet med Fryshuset fortsätter med inriktning på uppsökande verksamhet och 
syblig närvaro i Bro. 
En digitaliseringsstrategi har antagits. En sanordnande funktion för 
digiitaliseringsarbetet har inrättats för underlätta digitaliseringsutvecklingen. 
Fri WiFi i kommunens centrumområden och idrottsplaster har inrättas med finansiering 
via EU i projektet WiFi4EU. 
Planbeslut under året 
Beslut om samråd - Ändring av detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (Kungsängens Tibble 1:331 m.fl.) 
Beslut om samråd - Detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro 
Beslut om granskning - Detaljplan för del av Härnevi 1:71, Köpmanvägen 
Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, 8804U 
Planuppdrag för Örnäs 1:22, m.fl. (ICA Fastigheter i Brunna) 
Planuppdrag Viktor Jonsson-huset i Bro (Bro-Prästgård 6:29) 
Avslut av planuppdrag - ändring av fastighetsplan för fastigheterna Sylta 8:10 och 8:18 
Avslut av planuppdrag - Detaljplan 15 för del av Brunna Industriområde (Viby 19:6 och 
19:13) Effektvägen-Energivägen 
Marköverlåtelser eller principiella upplåtelser under året 

• Förvärv av Ekhammar 4:125 (Rankhus-området) 
Förvärv av Raskeboda 1:1 (Lillsjön) 
Överlåtelse Bro-Skällsta 1:170 (VErksamhetsområdet i Bro) 
Tomträttsavtal Bro-Skällsta 1:168 (Verksamhetsområdet i Bro) 
Tomträttsavtal Bro-Skällsta 1:169 (Verksamhetsområdet i Bro) 
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5.1.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

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

 

Kommentar 

Resultat på indikator två kommer i samband med redovisning av SCB:s medborgarenkät 
som sänds ut under hösten 2019. Båda indikatorerna rapporteras i samband med 
bokslut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel anmälda 
trygghetsrelaterade brott i 
förhållande till antal invånare 

     

Upplevd trygghet och 
säkerhet i kommunen      

Nämndmål: 
Öka tryggheten i Bro centrala delar 

 

Kommentar 

Resultat kommer i samband med redovisning av SCB:s medborgarenkät som sänds ut 
under hösten 2019. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Nöjd Region Index 
- Trygghet, Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK) 

 50    

Medborgarbedömning hur 
tryggt det är i kommunen  54%    

Nämndmål: 
Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet 
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Kommentar 

Löpande rapportering sker under året via trygghetsutskottet. En sammanhållen 
redovisning av uppdraget sker samband med bokslut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Genomlysningar 
(socioekonomiska faktorer)      

Statistik från Polisen/ 
Socialkontoret      

Minskad droganvändning 
bland ungdomar      

Nämndmål: 
Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas 

 

Kommentar 

Arbete med att uppnå en ökad samverkan med Polisen och andra aktörer sker löpande. 
Rapportering sker via trygghetsutskottet. Målet är att nå en överenskommelse inför 
2020. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Samverkan mellan olika 
aktörer, t ex kommun-polis-
räddningstjänst 

     

Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

 

Kommentar 

Intensivt arbete sker för att göra det möjligt för fristående aktörer att etablera 
verksamheter inom välfärdssektorn inom kommunen. Som ett led i detta planeras under 
hösten en modell för ersättning rörande skollokaler att införas. Arbete sker också aktivt 
för att underlätta för aktörer att etablera verksamheter i beslutade planområden. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kommuninvånarna ska 
erbjudas fler alternativ vad 
gäller utförare. 

     

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 
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Kommentar 

Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har redovisat hur 
de arbetar med kvalitetsutveckling. Övriga nämnder ska rapportera i samband med 
bokslut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Inom varje kontor ska det 
finnas ett organiserat arbete 
för att klargöra invånarnas 
behov, förväntningar, krav 
och önskemål 

 100% 70%   

Inom varje kontor ska det 
finnas ett organisatoriskt 
arbete för att säkra och 
utveckla kvalitet 

 100% 70%   

Övergripande mål: 
En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets 
förutsättningar 

 

Kommentar 

Företagslotsen som etablerades 2014 har under åren utvecklats och är idag en mycket 
välfungerande funktion för företag som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet 
i Upplands-Bro. Genom företagslotsen får företag råd och tips i ett tidigt skede av 
tjänstepersoner som är experter inom respektive område, som exempelvis bygglov. 
Under det andra tertialet genomfördes för första gången aktiviteten Arena för tillväxt. 
Vid Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den som söker 
en lokal, mark eller logitisklösning i kommunen. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal nya 
företagsetableringar      

Nämndmål: 
Bostadsutveckling 

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal beslut om samråd, 
utställning, granskning och 
antaganden av detaljplaner 

   7  

Uppskattat antal bostäder i 
antagna detaljplaner.  300  160  

Antal färdigställda småhus 
(egna hem)   9   

Antal färdigställda småhus 
(hyresrätt)   0   
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal färdigställda 
bostadsrätter 
(flerbostadshus) 

  0   

Antal färdigställda 
hyresrätter (flerbostadshus)   174   

Befolkningsutveckling  29 200 29 174 28 756  

Utfall befolkning per 30 juni 2019 
Antal beslut om detaljplaner - 8 

Nämndmål: 
En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt 

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal sökta och beviljade 
bygglov utanför tätort      

Andel beviljade bygglov av 
sökta utanför tätort      

Antal bostäder utanför tätort      

Antal boende utanför tätort      

 
 
 

5.1.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
kontoret 120 619 31 919 118 363 34 760 2 256 2 841 5 097 6 531 

Samhällsbyggna
dskontoret 17 328 13 308 20 089 47 310 -2 761 34 002 31 241 32 373 

Försäljning 
tomträtter 183 2 443 138 1 235 45 -1 208 -1 163 110 

Summa 138 130 47 670 138 590 83 305 -460 35 635 35 175 39 014 

 
Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Kommunledningskontoret 182 917 47 878 185 539 52 000 -2 622 4 122 1 500 

Samhällsbyggnadskontoret 27 431 19 963 30 500 49 000 -3 069 29 037 25 968 

Försäljning tomträtter 275 3 665 200 2 100 75 -1 565 -1 490 

Summa 210 623 71 506 216 239 103 100 -5 616 31 594 25 978 
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Ekonomisk analys 
I utfallet gällande Samhällsbyggnadskontorets intäkter har en korrigering gjorts mellan 
T1 och T2, då försäljningsintäkter justerats så att delar av intäkterna bokats om till 
gatukostnadsersättning. Detta resulterar i att intäkterna för år 2019 minskas och bokats 
om som gatukostnadsersättning. De periodiseras i samband med att den framtida 
investeringen aktiveras. Detta gör att investeringens utgifter i högre utsträckning möts 
av motsvarande inkomster. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 20121-06 4 596 1 115  4 596 

       

Summa   4 596 1 115  4 596 

 
Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projektet Brobyggare löper fram till sommaren 2020. 

 
Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna   4 140   

Upplands-Bro Ekhammar 7:18 0 0 5 204 0 -5 204 

Ekhammar 4:125 0 0 5 305 0 -5 305 

Agresso Tid och Projekt 200 12 0 182 182 

Lillsjö-Örnäs allmänna anläggningar  692 1 872 0 0 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60  940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 151 4 504 3 353 

Investeringsram KLK  5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103  647 647 

Ökad digitalisering  14 600 513  14 087 14 087 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131 0 0 

Vägrenoveringar naturreservat 400 392 40 0 -40 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435 0 2 565 2 565 

      

Summa 35 950 10 058 15 991 25 209 13 358 

 Exploateringsprojekt:       

 Norrboda (HSB)    164   
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 NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde    -21 779   

 Ringvägen    3 444   

 Förskola Lillsjö badväg    60   

 Gamla brandstationen i Bro 
- allmänna anläggningar    3 524   

 Trädgårdsstaden i Bro Dp1    3 404   

 Hästsportanläggning Önsta    92   

 Tegelhagen    4 388   

 Granhammarsvägen etapp 2    1 291   

Högbytorp allmänna anläggningar   31   

Summa   -5 381   

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 0 940 940 

Fortsatt utbyggnad IT 11 000 6 496 1 700 4 504 2 804 

Investeringsram KLK  5 000 2 716 20 2 284 2 264 

Översyn av Furuhällshuset 750 103 0 647 647 

Ökad digitalisering  14 600 513 0 14 087 14 087 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18   5 204  -5 204 

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305 

Utveckling av Tibbleviken  -135 131  4 

Vägrenoveringar naturresarvat 400 392 40  -40 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435  2 565 2 565 

Agresso Tid och Projekt 200 18  182 182 

Summa 35 950 10 733 12 269 25 217 12 948 

Exploateringsprojekt:      

 Norrboda (HSB)   1 954 0   

 NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde   15 392 6 000   

 Ringvägen   18 585 25 000   

 Förskola Lillsjö badväg   75 2 000   

 Gamla brandstationen i Bro - VA   53 0   

 Gamla brandstationen i Bro 
- allmänna anläggningar   1 237 6 050   

 Kockbacka finplanering   54 743 10   

 Blommans förskola Finnsta   692 3 400   

 Trädgårdsstaden i Bro Dp1   7 143 20 000   

 Hästsportanläggning Önsta   0 300   

 Tegelhagen   354 25 000   

 Råbyskog LSS boende   4 893 0   
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 Granhammarsvägen etapp 2   170 3 000   

 Anslutningsväg E18   10 045 0   

 Brunna industriområde   1 682 0   

 Skällsta industriområde   1 305 0   

 Jursta 3:14   112 0   

 Ålsta Aspvik   976 0   

Summa  119 411 90 760   

*) Investeringar i exploateringsverksamheten är inte nedsummerad i totalsumman då 
den verksamheten inte har någon budgetram 
 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
Internleasing datorer till verksameterna 
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns 
det ingen investeringsbudget. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned. 
Upplands-Bro Ekhammar 7:18 
Markköp 
Ekhammar 4:125 
Omklassificering från exploateringsmark till markreserv. 
Bredbandsutbyggnad 
Omfattar etablering av fiber till kommunala verksamheter. 
Fortsatt utbyggnad IT 
Reinvestering för att bibehålla en bra nivå på IT-infrastruktur och system. 
Investeringsram klk 
Översyn av Furuhällshuset 
Investeringsram kopplad till det pågeånde projektet med översyn av komunhuset. 
Ökad digitalisering 
Investeringsram för digitaliseringsprojekt. 
  
Exploateringsprojekt 
Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde: Under året har slutbesiktning 
och driftsättning av gator och allmänna platser genomförts. Kvarstår gör färdigställande 
av passage under E18. Planeras färdigställt december 2019. 
Granhammarsvägen, del av Norrboda- Brunna: Projektering av ombyggnad 
Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet pågår. Upphandling av entreprenör 
under vår/sommar. Byggstart preliminärt hösten 2019. 
Ringvägen: Fortsatt projketering av allmänna anläggningar i anslutning till Ringvägen. 
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Viss ombyggnad av VA samt påbörjade arbeten med torg och allmänna platser. 
Förskolan Lillsjöbadväg Projektering av parkeringar och gatumiljö längs 
Lillsjöbadväg. Preliminär byggstart hösten 2019. 
Gamla brandstationen i Bro: Byggnationer på kvartersmark är klara. Anläggande av 
boendeparkering färdigställd. Anläggande av allmän parkering och vändplan påbörjad 
och väntas avslutas under 2019 
Blommans förskola Finnsta: Projektering av parkering och ny väganslutning med 
vändplan klar. Påbörjad upphandling av entreprenad. Preliminär byggstart hösten 2019. 
Trädgårdsstaden i Bro dp1: Utredningsarbeten och projektering av allmänna 
anläggningar och VA pågår. Planering av utbyggnadsordning pågår i samarbete med 
exploatör. Tekniska utredningar kring flytt av och kulvertering av Sätrabäcken. 
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser 
Tegelhagen: Projektering av allmänna anläggningar och annan infrastruktur har startat 
under året. Kommunen har påbörjat projektering av huvudgatan och allmänna platser i 
anslutning till den, samt VA. Upphandling hösten 2019 och preliminär byggstart vinder 
2019/2020. 
  
------ 
Våtmark vid Lejondalssjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid 
Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 
Våtmark vid Örnässjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 
90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 
Utveckling av Tibbleviken: Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och 
rekreativa åtgärder vid Tibbleviken. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag 
LONA. 
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5.2 Bygg- och miljönämnden 
5.2.1 Inledning 
Vinjett 
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 
framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 
Avseende bygglov präglas perioden av en stabiliserad byggmarknad gällande volymer 
och typ av ärenden. 

  
Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön. 
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 
Organisation 
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 
det sju avdelningar: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska 
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och 
miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. 

 
Viktiga händelser under året 
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
Lagen innebär att blir förbjudet att röka på uteserveringar, tillståndsplikt på 
tobaksförsäljning införs och att snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. 
Försäljare av tobak måste också söka nya tillstånd. 
Andra viktiga händelser under perioden är 

• Lagändring gällande tidsfrister och reduktion av bygglovsavgifter. 
• Tekniska samråd och utförande gällande Tegelhagen. 
• Bygglov för ICA fastigheters etablering av e-handelslager i Brunna (Örnäs, 
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Viby). 
• Slutbesked för åtgärder på Torget i Kungsängen. 
• Byggsanktionsavgifter och uppföljande tillsyn enligt Plan- och bygglagen. 
• Bygglov för flerfamlijshus, radhus och parhus i Tegelhagen. 
•   

Upplands-Bro kommun placerar sig i topp i en undersökning över service till företag. 
Resultatet, nöjd-kund-index (NKI), ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar 
Upplands-Bro som fjärde bästa kommun i Stockholms län. Förra året låg kommunens 
NKI på 75. 
Resultatet från undersökningen visar att Upplands-Bro kommun är bäst i Sverige på att 
ge service till företag inom kategorin livsmedelskontroll. Betyget 92 är högst i Sverige. 
Förra året fick kommunen poängen 80 i samma kategori.I kategorin bygglov placerar 
sig Upplands-Bro som näst bästa kommun i Stockholm med en poäng på 71. Endast 
Norrtälje kommun lyckades bättre med en poäng på 75. 
De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 
Stockholm Business Alliance. Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom 
något av de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i 
undersökningen. 
Sammanfattning : NKI Upplands-Bro 2018 
Brandskydd: 79 
Bygglov: 71 
Miljö – och hälsoskydd: 64 
Livsmedelskontroll: 92 
Serveringstillstånd: 96 
Sammanlagd poäng: 76 
 

5.2.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  
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Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kundnöjdhet bygglov  81 71 71  

Kommentar 
Målet att uppnå 81 för bygglov var högt satt efter det höga resultatet för 2017. Vi ligger trots nedgång högt i 
förhållande till länets kommuner. 

Kundnöjdhet (NKI företag), 
miljö- och hälsoskydd  66    

Kommentar 
Utfall 64 är godkänt utifrån uppsatt mål 

Kundnöjdhet (NKI företag), 
livsmedel  85 92 80  

Kundnöjdhet (NKI företag), 
servering  94 96 94  

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

 
Kommentar 
2019 har vi ett medelvärde på inkomna ansökningar under 2019 på grund av lagändring. 
Årets medelvärde är 13 dagar från komplett ansökan till beslut. Alltså strax under 2 
veckor. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

 

Övergripande mål: 
En kommun i tillväxt 

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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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal bygglovsansökningar  300 161   

Kommentar 
För perioden 1 januari till 31 augusti 2019: 
Bygglovsansökningar 161 
Anmälan om byggåtgärd 45 
Förhandsbesked 6 
Startade tillsynsärenden 26 
Byggrätter för småhus har förbrukats i hög grad och därmed också ansökningar om bygglov för dessa mindre 
åtgärder. Vi har dock ett stort antal mer komplicerade ärenden gällande Tegelhagen och Viby/Örnäs-området under 
perioden. 

 
Nämndens bedömning av måluppfyllelse 
Verksamheterna verkar och arbetar för att nå en sammantaget god uppfyllelse av Bygg- 
och miljönämndens mål och uppdrag. 
 

5.2.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Miljö 4 664 2 141 4 732 1 943 -68 -198 -266 783 

 
Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  1 088 735 1 121 711 -33 -24 -57 207 

 
Bygglovsverksam
het  5 895 5 660 5 656 5 725 239 65 304 -2 232 

Summa 11 647 8 536 11 509 8 379 138 -157 -19 -1 242 

5.2.4 Helårsprognos 
  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

 Miljö  7 341 3 211 7 641 3 511 -300 300 0 

 Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel  1 716 1 102 1 716 1 102 0 0 0 

 Bygglovsverksamhet  9 296 8 491 9 296 8 491 0 0 0 

Summa 18 353 12 804 18 653 13 104 -300 300 0 

 
Ekonomisk analys 
Nämnden i helhet 
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett resultat i balans med budget.Utfall 
-19 tkr i förhållande till budget. Intäkterna är -157 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna 
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är 138 tkr lägre än budgeterat. 
Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett ett resultat i balans med budget. Detta 
innebär en reell förbättring än tidigare lämnad helårsprognos (underskott -1 000 tkr). 
Skälen till förbättringen är dels ett flertal större bygglovärenden under perioden samt 
ärenden som avser tillsyn och sanktionsavgifter. 
Bygglov 
Bygglov redovisar ett poistivt resultat på 303 tkr i förhållande till budget. Resultatet 
beror främst på något högre intäkter än budgeterat 65 tkr samt att kostnaderna är något 
lägre 238 tkr än budget vilket utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 anställda. 
Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget. 
Miljö 
Miljö redovisar ett underskott på -266 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -198 tkr. Kostnaderna är högre än budget -68 tkr 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 10 anställda varav 8 
miljöinspektörer 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget .Prognosen visar en ökad 
kostnad på ca 300 tkr på grund av tre planerade föräldraledigheter vars vikarier 
överlappar för en bättre överlämning och introduktion samt en utökning med en 
miljöinspektör från och med juni. I prognosen ingår intäktsökning som täcker den 
beräknade kostnadsökningen. 
Livsmedel, alkohol och tobak 
Livsmedel redovisar ett underskott på -57 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -23 tkr. Kostnaderna är högre än budget -34 tkr 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda. 
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget . 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitalaarbetsprocesseroch e-
tjänster och E-arkiv 2 041 978 679 1 063 384 

Summa 2 041 978 679 1 063 384 
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Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Digitalaarbetsprocesseroch e-
tjänster och E-arkiv 2 041 978 1 063 1 063 0 

Summa 2 041 978 1 063 1 063 0 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
Under året har 64% av investeringsbudgeten upparbetats. 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 50(119) 
 

 

5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
5.3.1 Inledning 
Vinjett 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden är ny nämnd 2019. 
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd med 5 
miljoner kronor. 
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. 
Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet är prioriterat. 
Under hösten kommer nämnden för första gången att dela ut ett kvalitetspris. Priset ska 
ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens 
utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom 
kvalitetspriset. 

Ansvarsområde och organisation  
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten, 
vuxenutbildning, SFI och gymnasieskola. 
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. 
En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 
För personer med funktionsvariation ska kommunen erbjuda sysselsättning och Daglig 
Verksamhet av hög kvalitet, samt främja den enskildes behov och förutsättningar till att 
leva ett normalt liv och vara inkluderad i samhället. 

 
Viktiga händelser under året 
Kvalitetspris 
Under hösten kommer nämnden för första gången att dela ut sitt kvalitetspris. 
Gymnasieskola 
Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen, startas på 
Upplands-Brogymnasiet. 
Vuxenutbildningen 
Auktorisation 
1 juli 2019 övergick Vuxenutbildningen till auktorisation som upphandlingssätt för att 
komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. De flesta av de externa 
anordnare som Vuxenutbildningen tidigare hade individuella avtal med valde att 
auktorisera sig samt att utbudet har ytterligare kompletterats med fler aktörer. 
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Auktorisationsmodellen har inneburit en större valfrihet för den enskilde att söka 
utbildningar hos olika anordnare och det finns nu möjlighet att välja samma 
utbildningar hos flera. 
Samtliga ansökningar som inkom i och med övergången till nytt upphandlingssystem 
behandlades innan kursstart och innebar inga hinder för kommunmedborgare att söka 
utbildningar inför höstterminen. 
Under hösten ser vi fram emot ytterligare auktorisationsförfrågningar och ett ännu 
bredare utbud. 
Jobbspår SFI 
Jobbspåren inom SFI kommer utvecklas vidare för att anpassas till det lokala 
näringslivets behov för att öka chanserna till språkinlärning, integration och 
egenförsörjning. 
Arbetsmarknad 
Projektet Kom i Jobb har starta i  samarbete med Vuxenutbildningen 
- Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är 
minskat ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Kom i jobb projektet har 24 personer som uppfyller villkoren och är 
startklara för anställning, 7 st är redan i anställning. Där utöver är 3st ej aktuella för 
anställning och väntar på vidare utredning. 
Ferieungdomar 
Nytt för i år är möjligheten att erbjuda ferieanställning hos privata aktörer med 
handledarstöd. Nytt är också att ferieanställningen kan förläggas under hela året. Det 
finns 400 platser. Totalt sökte 465 ungdomar feriearbete. 324 st ungdomar anställdes för 
feriearbete i kommunal verksamhet. Inför nästa säsong ska ett närmare samarbete ske 
med näringslivskontoret och de lokala företagen för att öka chansen för ungdomar att få 
ett arbete bland företagen. 
KAA  
Insteget i gång, en ny ansökan inlämnat (projektet Studiebron) och ska vara en 
möjlighet att förbereda återgång till utbildning eller slutförande av tidigare studier. 
Under Jan-April har 20st ungdomar återvänt till skolbänken. 60 st ungdomar coachas 
vidare under tertial 2. 
Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 
feriejobba under hela året. 
Extratjänster 
Anställningstiden för Extratjänster kan högst uppgå till ett år, ingen förlängning möjlig 
från och med 2019 då Arbetsförmedlingen ändrat villkoren till anställningsstöd. 
Tidigarelägga planering och uppföljning av personer som ska avsluta sin anställning via 
extratjänst. 
14 st är anställda inom Extratjänster 
  
Åter i arbete 
Samtliga platser (10 st) är tillsatta. 
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En mer omfattande kartläggning kring långtidssjukskrivna personers arbetsförmåga har 
påbörjats i samarbete med Socialkontoret. Syftet är att för individen få rätt ersättning 
och påbörja ev vidareutredningar där så föreligger. 
  
Daglig verksamhet 
Ny arbetsplats Palmen öppnade i april för personer med funktionsvariation där 6 st 
personer arbetar. Ett samarbete med externt företag inom återvinning av datautrustning 
har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag. 
  

5.3.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga 

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Enkätundersökning bland 
elever på gymnasieskolan  100% 75% 74%  

Enkätundersökning bland 
elever på vuxenutbildningen  100% 95% 95%  

75 % av eleverna på Upplands-Brogymnasiet uppger att de känner sig trygga på sin 
skola. 
95% av eleverna på Vuxenutbildningen Upplands-Bro uppger att de känner sig trygga 
på sin skola. 

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

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 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andelen personer i 
arbete/sysselsättning ska 
öka 

 100%    

Andelen ungdomar som 
kommer i sysselsättning 
genom KAA 

 100%    

Redovisas vid årets slut. 

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

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

 100%  59%  

Andelen med examen från 
UBG inom 3 år  100% 69% 54%  

Genomsnittlig betygspoäng 
hos avgångseleverna (alla 
elever skrivna i kommunen) 

 20  14  

Genomsnittlig betygspoäng 
hos avgångselever UBG  20 14 13  

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

 100%  49%  

Övriga indikatorer redovisas vid årets slut. 

 
Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Trygghetsmålet är inte uppnått och här behöver arbetet fortsätta, främst inom Upplands-
Brogymnasiet. 
När det gäller andelen elever med examen inom 3 år så ser vi en klar förbättring från 
föregående år. Målet 100 % är näst intill omöjligt att nå, men förhoppningsvis kan 
andelen fortsätta öka kommande år. 
Den genomsnittliga betygspoängen har också ökat men bör kunna förbättras i framtiden. 
 

5.3.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 179 488 
104 94

6 184 423 
104 04

3 -4 935 -903 -5 838 800 

Gymnasiesärskol
a 9 441 208 8 815 210 626 2 628 316 
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Arbetsmarknadsi
nsatser 19 508 7 184 21 469 8 325 -1 961 1 141 -820 -1 755 

Daglig 
verksamhet 11 799 353 13 681 583 -1 882 230 -1 652 -163 

Vuxenutbildninge
n 22 597 10 110 21 684 11 986 913 1 876 2 789 2 258 

Summa 242 833 
122 80

1 250 072 
125 14

7 -7 239 2 346 -4 893 1 456 

 
Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 275 828 157 419 283 825 157 416 -7 997 -3 -8 000 

Gymnasiesärskola 14 162 312 14 162 312 0 0 0 

Arbetsmarknadsinsatser 28 509 10 514 32 154 12 152 -3 645 1 638 -2 007 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 915 760 -2 678 230 -2 448 

Vuxenutbildningen 34 878 15 165 35 393 18 456 -515 3 291 2 776 

Summa 371 614 183 940 386 449 189 096 -14 835 5 156 -9 679 

 
Ekonomisk analys 
Gymnasieskola 
Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 
skolpengar    för dessa elever beräknas bli enligt budget. 

Budgetprognos 2019 Antal elever  

Upplands-Bro elever på Upplands-Bro gymnasiet 500  

Upplands-Bro elever som går på andra gymnasieskolor 595  

Totalt antal Upplands-Bro elever 1 095  

Elever på Upplands-Bro gymnasiet från andra kommuner 470  

Upplands-Brogymnasiet 
Kommunens egna gymnasieskola UBG beräknas redovisa ett underskott med 8 000 tkr 
vid årets slut. Anledningen är bl.a. att det går färre elever på skolan än planerat. 
Dessutom tillåter inte ekonomin lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i för små 
undervisningsgrupper. Utbudet har därför stramas upp inför läsåret 2019/20. 
En åtgärdsplan har upprättas, vilken totalt redovisar 12 000 tkr i kostnadsminskningar 
per läsår. Åtgärderna ger dock inte full ekonomisk effekt 2019. Till årets slut beräknas 
4 000 tkr att sparas, vilket betyder att beräknat resultat blir -8 000 tkr för 2019. 
Åtgärder i sammanfattning: 

• Neddragning med 12 heltidstjänster. Effekt 8 500 tkr/år. 
• Ökad undervisningstid för lärare. Effekt 3 500 tkr/år  

Gymnasiesärskola 
Antal elever (18 st) och kostnader enligt budget. 
Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. 
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Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsinsatser 
Arbetsmarknadsinsatser pekar på ett underskott med 2 000 tKr per 191231. 
Underskottet beror på: 

• Medel för ferieungdomar (Af) ej möjligt 2019 (550 tkr) 
• Ökade leasingkostnader för fordon som under året blivit utbytta (400 tKr) 
• Ny personal för missbruks-verksamhet (300 tKr) 
• Körningar (singel) för Daglig Verksamhet samt mattransporter, (300 tKr) 
• Uppkomna kostnader(bevakning,skadegörelse,lokalvård,snöröjning,avveckling) 

för Verksamheten vid Ängen (fd Laneboendet). (100 tKr) 
En översyn av kostnadseffektivisering pågår. 
Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet förutspås ett underskott på 2 400 tKr per 191231. Ny verksamhet 
(Palmen) har öppnat för personer med behov av mera avskild arbetsplats. Ökade 
volymer med 3 nya deltagare kommer innebära nyrekrytering av personal. Ökade 
volymer innebär också ökade transportkostnader för verksamheten. En översyn om 
samplanering med övriga verksamheter har påbörjats i syfte att kunna minska 
transportbehovet. 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen visar ett överskott i budget enligt prognos för helåret 2019. Det 
beror till viss del på flera vakanser som inte kommer att hinnas tillsättas under senare 
delen av 2019. 
En stor del av budgeten utgörs av statsbidragsmedel från staten för att tillhandahålla 
främst yrkesutbildning samt intäkter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Under 2019 
har det varit en historisk hög tilldelning av dessa statsbidrag som tyvärr inte kunnat 
utnyttjats till fullo i och med den kommunala medfinansieringsprincipen för bidraget 
samt för få behöriga sökanden. Vuxenutbildningen visar därmed på ett överskott av 
medel som inte kunnat användas. 
  

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 1 800 7 200 0 

Insteget 2018 2020 3 360 1 044 3 360 0 

Kom i jobb 2019 2020 3 800 916 3 800 0 

Studiebron 2019 2020 1 800 0 1 800 0 

Summa   16 160 3 760 16 160 0 

 
Kommentarer sociala investeringsfonden 
Följande projekt är igång: 
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Hållbar skola 
Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. 
Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  
Kom i jobb 2019/2020 
Vi är i uppstartsfasen av projektet och håller på att rekrytera medarbetare för att utöka 
teamet. 
Vi har sökt om start av projekt Studiebron som har gått igenom GAN och väntar nu på 
beslut i nästa KS. 
  

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 300 0 230 1 300 1 070 

Inventarier Daglig verksamhet 200 0 87 200 113 

Summa 1 500 0 317 1 500 1 183 

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 300 0 1 300 1 300 0 

Inventarier Daglig verksamhet 200 0 200 200 0 

Summa 1 500 0 1 500 1 500 0 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
Upplands-Brogymnasiet 
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier och utrustning 
Daglig verksamhet 
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier av ny verksamhet Palmen. 
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5.4 Kultur- och fritidsnämnden 
5.4.1 Inledning 
Vinjett 
Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatiorer för verksamheten 
med trygghet, valfrihet och jämnställdhet i fokus. 

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

Kulturskolans område. 
• Nämndens verksamheter ska vara jämnställda. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 
Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare 
struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämnens verksamheter är 
viktig för kommunens attraktionskraft och kommuninvårnanas livskvalité. Två stora 
projekt, den nya sporthallen i Kungsängen är påbörjad och Aktivitetsparken i Råby är 
nu klar. 
  

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

 
Viktiga händelser under året 

• Skjutningar och oroligheter i framförallt Bro har påverkat alla verksamheter. 
• Kulturhuset drabbades under slutet av 2018 av en översvämning. Golven på plan 

4 och 5 fick stora skador, och under större delen av våren hade biblioteket en 
provisorisk verksamhet igång på plan 3. Det har resulterat i färre besökare till 
Kulturhuset i stort men även till scenkonstprogrammen och kraftigt försämrad 
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arbetsmiljö under perioden. 
• Book-it connect har lanserats och erbjuder trådlöst nätverk via inloggning med 

låntagarkontot. 
• Cineasterna har introducerats och via tjänsten kan låntagarna strömma 

spelfilmer. 
• After school har startats upp i Bro och är en eftermiddagsaktivitet för barn i 

åldrarna 9-14 år, med syftet att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna. 
• Årets novelltävling lockade 34 ungdomar, av vilka fem var pojkar. Vid en 

ceremoni delade ungdomsförfattaren Niklas Krog ut priser till vinnarna. 
• Kulturskolans gitarrlärare med elever deltog på gitarrfestivalen i Sundbyberg 

tillsammans med kulturskolorna i Sundbyberg och Solna samt Lilla Akademien. 
• I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på en härlig föreställning, 

Larmet går, med musik, dans och teater. 
• Den 11 maj firade Kulturskolan sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever 

och anhöriga. 
• Flera uppskattade offentliga barnföreställningar på aktuella teman i samhället 

och välbesökta samarbeten med Öppna Förskolan C/O Kulturhuset har 
genomförts. 

• Kultur i förskolan och Skapande skola har genomfört en mängd skapande 
verksamheter och föreställningar för målgruppen 3 år - åk 9 och grundsärskolan. 

• Säkerheten av teknik, utrustning och montering i lokalen har förbättrats och 
underhåll av lokalen fortsätter. 

• Det planerade arbetet att tillgängliggöra kulturmiljöer har fördröjts på grund av 
att den omfattande fastighetsskötseln av Kvistaberg har tagit mycket av den 
kulturmiljöansvarigas tid. En omfattande utredning av Kvistaberg är utförd och 
lämnas som ett ärende till nämnden under sept. 

• Konsthallen höjdpunkt var framförallt Vårsalongen där kommunens konstnärer 
och hantverkare deltar och Årets Upplands-Brokonstnär koras med priset ”en 
egen separatutställning” i Konsthallen. Våren 2019 slog besöksrekord på 3000 
besökare. 

• Avtal har tecknats med den lokala föreningen UMTS, Upplands-Bro Musik- och 
teatersällskap som kommer att driva Biograf Kuben på Kulturhusets stora scen. 

• Kulturscen fortsätter arbeta utbildande och förebyggande med en tematik som 
bygger på Barnkonventionen, ett stärkande budskap som medvetandegör 
mänskliga rättigheter för förskolebarn, ungdomar, pedagoger, föräldrar och 
andra besökare av scenkonst. Samarbeten med civilsamhället skapas och 
främjas. 

• En ambitiös filmdag med flera filmer för alla åldrar samt en uppskattad 
familjekonsert arrangerades vid Lillsjön. 

• En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring med 
Upplands-Bro tidigare Kommunkoreograf i kombination med kommunens 
Kulturmiljö. 

• Kulturwebben är den samlande kanalen där flera enheter visar upp sig under 
paraplyet Kultur Upplands-Bro. En avgörande bas för att marknadsföra 
verksamheterna till medborgarna. Kopplade kanaler för spridning så som 
www.upplands-bro.se, digitala skärmar i lokalerna och sociala medier är 
skapade och en bra grund har lagts. 

• JobBron- jobbmässan har genomförts med mycket lyckat resultat för både 
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deltagare och besökare. 
• Webbidragmodulen är nu driftsatt vilket ska underlätta för föreningarna. 
• Konstgräsplanerna 2 och 3 är upphandlade och bytta på Kungsängens IP. 
• Nya sporthallsgolv i Hagnäshallen och i Bro sporthall. 
• Insatser i idrottssvaga områden - samarbete md Stockholmsidrotten. 
• Parasportföbundet hjälper till i kontorets inkluderingsarbete. 
• Efterlängtad smygstart av Aktivitetsparken under augusti månad. 
• Simskolan blir förändrad efter önskan från utbildningskontoret. Färre 

vattenvanetillfällen i förskoleklass och åk 1 för eleverna och 5 obligatoriska 
tillfällen för elever i åk 2, där de som har störst behov får 10 tillfällen. 

• Sommarsimskolan genomfördes i två olika varianter, inne och ute vid Hällkarna. 
• Simhallen blev av med stadsbidraget till avgiftsfri simskola för elever i 

förskoleklass vilket resulterade i 1,2 miljoner i uteblivna intäkter. 
• Simhallen blev certifierad FaR-mottagare, fysisk aktivitet på recept. 

• Kontoret har under sommaren haft feriearbetare ungdomar som trampat runt på 
"biblabiken" mellan badplatser, idrottsplaner och lekplatser och lånat ut böcker 
och informerat om kulturaktiviteter. De har också haft uppdrag som musiker på 
äldreboenden och dagligverksamhet samt ordnat sommarlovsaktiviteter för 
mindre barn. Kontoret har också haft ansvar för Trygg sommar med en mängd 
aktiviteter för stora som små. De har också arbetat med parkskötsel på 
Kvistabergsområdet, där de även fick en kulturmiljöguidning av 
verksamhetsansvariga. 

• Kontorets verksamheter deltog och medverkade under Kungsfesten. 
• All personal på kontoret har utbildats i HBTQ-frågor via RFSL. 

 

5.4.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 

 

Kommentar 

Trygghetsmätning kommer läggas till föreningsenkäten 2019. 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Trygghetsindex från 
föreningsenkäten 1-5  5    

Kommentar 
Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 1-5.  5    

Kommentar 
Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Medarbetarenkäten 
arbetsmiljöindex  75 80   

KIA  0    

Arbetet med målet 

Enhetsmål  

Handlingsplan för trygghet  

Bonus till föreningar  

Ökad tillgänglighet  

Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans 
område 

 

Kommentar 

Arbete och planering pågår för att under höstterminen 2020 lancera Kulturchecken fullt 
ut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Ökat utbud  0    

Kommentar 
Inget utfall 2019 då införandet av valfrihetschecken kommer ske först ht 2020. 

Ökat antal deltagare  5%    

Kommentar 
2019 Öka deltagandet i gruppverksamhet. 
2020 Öka deltagande i verksamhet tack vare införande av valfrihetscheck. 

Antal aktivitetscheckar som 
betalats ut  0    

Kommentar 
Inget utfall 2019 då införandet kommer ske först under 2020. 

Arbetet med målet 

Enhetsmål  

2019 Planera och föbered för att införa valfrihetscheck.  

2020 Inför valfrihetscheck  
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Nämndmål: 
Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 

 

Kommentar 

Kontorets medarbetare lär sig mer om normkritik och diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta aktivt för att öka jämnställdheten och tillgängligheten i verksamheten. 
Kulturscen arbetar med en jämställd representation på scenen. Aktiviteter till 
nämndmålen ska skapas under hösten och följas upp för att bli mätbara. 
Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa riktade aktiviteter för att passa alla 
könstillhörigheter. 
  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

50/50 Ridsport  15% 5%   

50/50 
Fritidsgårdsverksamhet  40% 28%   

50/50 Novelltävling för unga  30% 20%   

50/50 Fotboll  35%    

50/50 dans på kulturskolan  20%    

Jämställdhetsbonus  5    

Vi uppnår målet på 2 av 4 gårdar. Fritidsgårdarna i Bro har ett utfall på endast 15 % 
tjejer på kvällsverksamheten. Dagverksamheten i Bro har 50/50. 

Arbetet med målet 

Enhetsmål  

Revideringen av bidragsregler.  

Bonus till föreningarna.  
 
Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Då de flesta mätningar för året genomförs först till verksamhetsberättelsen är det i 
delårsbokslutet svårt att avgöra. Eftersom det dessutom är första året nämnden arbetar 
med målen finns inget nollvärde att utgå från i dagsläget. 
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5.4.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 2 732 0 1 866 361 866 361 1 227 891 

Fritidsavdelninge
n 35 114 2 583 36 556 2 858 -1 442 275 -1 167 2 922 

Kulturavdelninge
n 22 786 2 300 22 458 2 453 328 153 481 618 

Summa 60 632 4 883 60 880 5 672 -248 789 541 4 431 

 
Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 4 302 0 4 313 361 -11 361 350 

Fritidsavdelningen 53 829 3 875 53 477 3 875 352 0 352 

Kulturavdelningen 35 471 3 450 35 821 3 392 -350 -58 -408 

Summa 93 602 7 325 93 611 7 628 -9 303 294 

 
Ekonomisk analys 
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna kommer 
klara sin inom ram. 
Ledning Kultur och fritid visar ett positivt resultat då stadsbidraget till 
sommarlovsaktiviteter syns där. Bidraget används av enhet unga samt av kulturscen. 
Fritidsavdelningen visar ett positivt resultat med 352 tkr tack vare minskade 
kapitalkostnader med 1 082 tkr då en stor genomgång har gjorts och det konstaterats att 
vissa avskrivningar har legat på för kort livslängd men nu rättats. 
Flera stora negativa poster har dock påverkat fritidsavdelningen under året. 
- 540 tkr. Otydlighet kring kostnader vid upphandlingen av lokalvård har medfört att 
förening och anläggning har fått en avsevärd högre kostnad än budgeterad. Det behöver 
utredas hur denna rutin hanteras, då en som verksamhet får stå för ökade kostnader men 
utan kreditering av minskade behov. 
- 200 tkr. Simhallen slåss med utmaningen att verka inom ram på grund av uteblivna 
bidrag. 
-400 tkr. Läcksök, lagning och påfyllnad av ammoniak uppkom som en extra kostnad då 
byte av konstgräs gjordes under sommaren på Kungsängens IP. Denna kostnad är med i 
kravet mot PEAB. 
Kulturavdelningen  
- 200 tkr för tygghetsinsatser i Brohuset. Beloppet tas från kontorets administration. 
- 58 tkr pågrund av minskade intäkter som beror på renoveringen efter vattenläckan i 
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Kulturhuset. 
-150 tkr är på grund av lokalkostnader som visas fel men som kommer att rättas inför 
verksamhetsberättelsen. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 387 1 500 0 

Summa   1 500 387 1 500 0 

 
Kommentarer sociala investeringsfonden 
För att öka inflytandet bland ungdomarna har fritidsgården startat ett gårdsråd för att 
kunna föra en kontinuerlig dialog. Som en liten förberedelse inför vuxenlivet får 
ungdomarna komma på en ”anställningsintervjuv” innan en får gå med i rådet. 
Trappan har utökat de planerade aktiviteterna med bland annat: 

• Mästerkocksmåndag. På måndagar tittar vi på programmet på tv för att sedan 
välja en maträtt från programmet och laga den på torsdagar. 

• Filmkväll. På onsdagar är det filmkväll med tema som ungdomarna har valt, ett 
populärt tema har varit Marvel, superhjältar. 

• Läxhjälp. På torsdagar har ungdomarna kunnat få lite extra hjälp med läxor. 
• Tillsammans med Hagan har en Föräldragrupp med cope-pedagogik för 

tonårsföräldrar genomförts, detta kommer att fortsätta även nästa termin. 
För att minska psykisk ohälsa och undomsbrottslighet arbetar vi med riktade samtal 
men också om livet i allmänhet. HBTQ-perspektivet har också ingått i större 
utsträckning än förr och det arbetet kommer att intensifieras. 
Fortsatt samarbete med kommunens trygghetsvärdar och vandrare. Vid storhelger som 
Valborg och skolavslutning så jobbar personalen även ute för att öka tryggheten för 
ungdomarna. 
LSS verksamheten som har funnits på Trappan vissa tisdags kvällar har varit välbesökt 
och omtyckt! Denna verksamhet kommer också att fortsätta nästa termin. 
Samarbetet med skolan fortsätter som vanligt med rastverksamhet, Lika 
behandlingsarbetet och kompisstödjare. 

 
Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 0 1 925 1 925 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 

Investeringsram KFN 196 0 66 196 130 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 0 17 17 
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Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 14 962 80 313 65 351 

Instrument/Utrustning 500 287 10 213 203 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 17 853 11 105 -6 748 

Konstnärlig utsmyckning 
rampen 60 30 0 30 30 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 3 895 4 500 605 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 31 100 69 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 0 200 200 

Elbelysning befintliga 
motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 0 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa 137 226 35 777 37 278 101 449 64 171 

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 100 1 925 1 825 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 920 920 0 

Investeringsram KFN 196 0  196 196 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Sporthall anpassad för bordtennis 
(flexibel sporthall) 82 731 2 418 34 962 80 313 45 351 

Instrument/Utrustning 500 287 110 213 103 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 21 500 11 105 -10 395 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 4 500 4 500 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 134 134 0 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 100 100 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 200 200 0 

Elbelysning befintliga motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 150 150 0 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa 137 226 35 777 63 238 101 449 38 211 

 
Kommentarer investeringsredovisning 

• Inväntar planering av dragning av kommunalt VA samt inväntar projetbidrag 
från länsstyrelsen. 

• Investeringsmedel för upprustning stallet ska flyttas över till rivning. 
• Nya sporthallen byggs enligt plan och ligger rätt i kostnader. 
• Aktivitetsparken är nu klar och invigd. Mer medel söks för 2020. 
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5.5 Socialnämnden 
5.5.1 Inledning 
Vinjett 
Vid årsskiftet delades Socialnämnden till två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och 
omsorgsnämnden. Samverkan mellan myndighetsenheterna, stöd- och 
behandlingsenheten samt utbildningskontoret och andra verksamheter internt och 
externt har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra bra livsval för ungdomar. 
Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas för att 
bryta bidragsberoende. Ett sätt att öka möjligheterna att komma ut i arbete är projektet 
Kom i jobb 2019/2020 som startade i mars 2019. Projektet är ett samarbete mellan 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Socialnämnden. En översyn av arbetet inom 
socialpsykiatrin har påbörjats, där hela processen från ansökan om insats till utförande 
av beviljad insats ses över. 

Ansvarsområde och organisation  
Från och med januari 2019 arbetar socialkontoret under två nämnder; Socialnämnden 
och Äldre- och omsorgsnämnden. 
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 
Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 
Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, personlig assistans, stöd för barn, 
unga och familjer samt öppenvård för personer med missbruksproblematik och 
socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland 
annat övergripande administration, genomför avtals- och kvalitetsuppföljningar, håller i 
övergripande projekt, omvärldsbevakning samt samordning av nämndärenden och 
budgetarbete. 
Inom grupp- och serviceboenden enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och 
sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

Viktiga händelser under året 
Barn- och ungdomsenheten 
Barn- och ungdomsenheten har arbetat intensivt med frågor och arbetssätt som rör barn 
och ungas rätt till information och delaktighet i kontakt med socialtjänsten, som en del i 
detta pågår ett samarbete med föreningen Maskrosbarn. 
För att dokumentationen ska vara lättläst och överskådlig för klienter samt för att frigöra 
tid för att träffa barn, unga och deras familjer har enheten påbörjat utbildning via SKL 
gällande  dokumentation. Utbildningen pågår hela året. 
En omfattande satsning på arbetssättet Signs of safety har gjorts, där barn- och 
ungdomsenheten tillsammans med stöd- och behandlingsenheten har genomgått 
fördjupningsutbildning. Några medarbetare har gått en ytterligare fördjupning i syfte att 
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kunna vägleda och stötta enheten. Genom arbetsmetoden Signs of safety har sex 
placeringar avslutas. Fyra av dessa placeringar hade sannolikt varit uppväxtplaceringar 
om inte arbetsmetoden Signs of safety använts. 
Under året har antalet placeringar varit högt i jämförelse med tidigare år, särskilt 
avseende placerade ungdomar med kriminalitet eller missbruk som huvudsaklig 
problematik. Antalet inkomna orosanmälningar har ökat jämfört med samma period 
föregående år, likaså antalet inledda utredningar. Under våren och sommaren har 
arbetsbelastningen varit hög och enheten har varit beroende av konsulter. Nyrekrytering 
har gjorts under våren vilket har bidragit till att arbetssituationen har upplevts positiv av 
medarbetarna trots den ansträngda arbetssituationen. 
Vuxenenheten 
För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en attraktiv arbetsplats 
pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Arbetet handlar bland annat om hur rutiner, 
manualer och arbetsprocesser är utformade. 
Vuxenenheten har under tidigare år haft en stor personalomsättning, vilket nu har 
stabiliserat sig. Utifrån det ökade inflödet av ärenden inom ekonomiskt bistånd har 
vuxenenheten haft behov av socionomkonsult under en kortare tid. 
Störst fokus har arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka antalet individer som 
blir självförsörjande: 

• Sedan 2018 är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt, e-ansökan. 
Det pågår ett aktivt arbete för att öka antalet e-ansökningar. I april månad var 
andelen e-ansökningar 41,5 procent och i juni var andelen 48,8 procent. 
 

• Projekt Kom i jobb har påbörjats. Detta är en samverkansprojekt mellan 
vuxenenheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten som har i syfte att 
minska kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd genom att öka antalet 
individer som blir självförsörjande. Enheten har arbetat för att möjliggöra 
samverkan med en konsultläkare. 
 

• Öka antalet klientkontakter för att göra dem än mer delaktiga i sin situation, 
vilket är viktig faktor i förändringsprocesser. 
 

• Arbetar med en handlingsplan med fler aktiviteter för att öka antalet 
självförsörjande individer samt för att upptäcka individer som har behov av 
andra insatser än ekonomiskt bistånd. 
 

• Arbetet kring bostadsfrågor fortsätter och det avser frågor kring bostadsförtur, 
träningslägenheter, försökslägenheter samt hur kommunen ska arbeta när det 
gäller nyanlända individer i etableringen och deras boende. 
 

• Arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet med nyanlända 
kommuninvånare. Vuxenenheten önskar utveckla arbetet när det gäller att 
individerna ska vara självförsörjande när etableringsersättningen upphör och ha 
möjlighet att flytta till egen bostad. 
 

• Internutbildning av socialsekreterare där de erbjuds möjlighet att lära sig 
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arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med. Det är en del i att 
vara en attraktiv arbetsplats och förbereda inför eventuella framtida utmaningar i 
samband med rekryteringar och för att en viss kompetens inte ska vara knuten 
till en eller väldigt få personer. 

Biståndsenheten - personer med funktionsnedsättning 
Biståndsenheten har tillsammans med andra verksamheter inom socialkontoret deltagit i 
en översyn av socialpsykiatrin. 
Enheten har fortsatt arbetet med att implementera arbetsmetoden IBIC, , Individens 
Behov i Centrum inom LSS, en utredningsmall har tagits fram för utredning av 
personlig assistans. 
Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd och 
service för visa funktionshindrade (LSS) samt SoL under 65 år pågår. 
Följande kompetensutvecklande insatser har genomförts inom enheten: 

• Seminarium boendestöd i praktiken 
• Juridisk handledning 
• HBTQ, att synliggöra normer i socialtjänsten med ett hbtq-perspektiv 
• Psyk e-bas 
• Intern fortbildning personlig assistans 
• Lex Sarah 

Stöd- och behandlingsenheten 
Utveckling av det förebyggande arbetet har skett genom att: 

• SIG (sociala insatsgruppen) har inlett samarbete med Frivården. 
 

• Föräldrastödsutbildning Trygghetscirkeln, som riktar sig till föräldrar med barn i 
åldern 1-6 år har genomförts. 
 

• Föräldrastödsutbildning Connect, som riktar sig till föräldrar med barn 7-13 år 
har fortsatt. 
 

• Utökning avresurser inom familjebehandling inom Bryggan, första linjens 
psykiatri har genomförts. 

LSS-enheten 

• Antalet enhetsledare inom grupp- och servicebostäderna har utökats. Detta för 
att möjliggöra ett närmare ledarskap. 
 

• Beslut om att upphandla den kommunala personliga assistansen enligt LOU 
fattades av Socialnämnden. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen har arbetat med att byta utförare inom familjerådgivningen då 
tidigare avtal löpt ut. 
 

• Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 
verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen håller också i 
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arbetet med att öka antalet e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd. 
 

• Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har 
pågått under perioden. Detta innebär att avdelningen är fulltalig och har utökats 
med en tjänst. 
 

• Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 
 

• Integrationsstödjare från tidigare integrationsenheten, tillhörande 
Kommunstyrelsen, flyttade under april över till Socialnämnden. 
 

5.5.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att undvika att de kommer i 
riskzon för kriminalitet 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

• Har under perioden tagit fram rutiner för genomförande av orossamtal. Tre 
orossamtal har initierats och av dem har ett samtal genomförts. Enheten arbetar 
aktivt för att fortsätta öka antalet orossamtal. Målet anses som delvis uppfyllt. 

Vuxenenheten 

• Vuxenenheten har ett pågående arbete för att utveckla barnperspektivet i 
utredningar. 
 

• Samverkar med Sociala Insatsgruppen (SIG). 
 

• Har frågeställningar kring kriminalitet i mötet med klienter samt utvecklar de 
egna ärendegenomgångarna. 

Biståndsenheten 
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• Arbetar i nära samverkan med både skolans resursteam samt barn- och 
ungdomsenheten för att tidigt upptäcka social isolering och utanförskap. En 
fungerade intern och extern samverkan är av vikt för att fånga upp barn och 
ungdomar i behov av hjälp. 
 

• Informerar om insatser som kan vara aktuella i förebyggande syfte. Ett 
utvecklingsområde inom Upplands-Bro kommun är att se helheten kring barn 
med funktionsnedsättning. Biståndsenheten planerar att göra en kartläggning 
över barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS. 

Stöd- och behandlingsenheten 

• Leder föräldrastödsgrupper som en del i det förebyggande arbetet. Grupperna är 
öppna för samtliga föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 1-12 år. 
 

• En SIG-lots arbetar med ungdomar och unga vuxna som har, eller löper risk att 
utveckla en kriminell identitet. En viktig del av arbetet är att identifiera individer 
och grupper med ett destruktivt levnadsmönster och ambitionen är att nå 
individer långt ner i åldrarna för att kunna arbeta förebyggande. SIG samarbetar 
med polis, fritidsgårdar, Fryshuset och andra aktörer som arbetar med 
ungdomar. 
 

• Ungdomsstödjare arbetar en till två kvällar i veckan och besöker då gator, torg 
och andra platser som är samlingspunkter för ungdomar. Ungdomsstödjarna 
arbetar även dagtid på gruppnivå i kommunens skolor. De har utöver detta 
uppdrag på individnivå i form av enskilda kontakter med ungdomar. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Har möjliggjort för barn- och ungdomsenheten att registrera i 
verksamhetssystemet när orossamtal har genomförts med Polisen. 
 

• Har påbörjat utvärdering av Social Insatsgrupp. 
  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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 

 5    

Antal insatser inom den 
sociala insatsgruppen (SIG) 
ska öka i jämförelse med 
föregående år 

 4    

Utfall av kommuninvånarnas 
upplevda trygghet enligt den 
nationella 
trygghetsundersökningen 

 54%    
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Nämndmål: 
Integrationen är en förutsättning för ett hållbart samhälle 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

• Arbetar för att öka kunskapen om våldets konsekvenser för barn och unga 
genom att tillsammans med vuxenenheten erbjuda föreläsningar för olika 
verksamheter inom kommunen.  

Vuxenenheten 

• Handlingsplanen för våld i nära relation har påbörjats att implementeras på 
vuxenenheten. 
 

• Intern utbildning för samtliga medarbetare inom ämnet våld i nära relation 
genomförs löpande genom vuxenenheten. 
 

• Inom vuxenenheten pågår ett arbete för att öka antalet individer som blir 
självförsörjande. Aktiviteter som exempelvis att arbeta med fokusklienter, öka 
klientkontakter, använda konsultläkare, samverka med integrationsstödjare samt 
utveckla en handlingsplan för ytterligare insatser. 

Stöd- och behandlingsenheten 

• Integrationsstödjare arbetar utifrån uppdraget att stödja nyanlända såväl praktiskt 
som psykosocialt genom samarbete med vuxenenheten och barn- och 
ungdomsenheten samt ett flertal andra verksamheter kring arbete och bostad. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Arbetar med att ta fram statistik för att utläsa utfall av antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd. 
 

• Funktionen som strateg inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck har flyttats till Kommunledningskontoret, vilket innebär att arbetet med 
att implementera handlingsplanen kommunövergripande har flyttats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

 10    

Implementera handlingsplan 
för våld i nära relationer 
under 2019 

     

Minska antalet 
integrationsinsatser som får 
avslutsorsak målet delvis 
eller icke uppfyllt i jämförelse 
med föregående år 

 4  6  
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Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Valfriheten och kunskapen om möjliga val ska öka 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

• För att löpande utvärdera barns, ungdomars och vårdnadshavares upplevelse av 
kontakten med barn- och ungdomsenheten, kommer samtliga erbjudas att 
besvara en enkät efter avslutad utredning. 
 

• Samarbetet med Maskrosbarn pågår. Det har lett till förbättringar och ökat 
engagemang avseende frågor kring barn och ungdomars delaktighet. 
 

• Enheten har inventerat processen från inkommen anmälan till avslutad insats, 
och sett över vilken information som behöver ges till barn och unga. 

Vuxenenheten 

• I syfte att öka antalet klientkontakter inom vuxenenheten pågår ett arbete med att 
införa kontinuerlig uppföljning/utvärdering. 

Biståndsenheten 

• Arbetar med bland annat aktiviteterna individuppföljningar, 
genomförandeplaner samt information kopplat till valfrihet och ökad kunskap 
om möjliga val. 

Stöd- och behandlingsenheten 

• Samverkar med externa utförare kring öppenvårdsinsatser som inte kan 
tillgodoses inom den egna verksamheten samt kring enstaka insatser för 
boendestöd på helger. 

LSS-enheten 

• Ökad brukardelaktighet, självbestämmande och inflytande är ständigt i fokus 
inom LSS-enhetens verksamheter. För att möjliggöra detta anpassas 
kommunikation utifrån individens behov. 
 

• Enheten arbetar för att sprida och öka kunskapen om mänskliga rättigheter och 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 

• Samverkan med Kultur- och fritidsnämnden genomförs regelbundet i syfte att 
öka möjligheterna och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter i Bro och 
Kungsängen. 
 

• Samverkan med biståndsenheten och daglig verksamhet inom 
arbetsmarknadsenheten har varit framgångsrik under året, då flera brukare utan 
tidigare sysselsättning nu kommit igång med daglig verksamhet. 
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Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Översyn av hur kvalitets- och avtalsuppföljningar görs pågår inom avdelningen. 
Översynen handlar om att ta fram struktur, planering och underlag för 
uppföljningar. 
 

• Avdelningen har under perioden hållit i en utredning gällande införande av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom personlig assistans. 
 

• Sammanställt och genomfört brukarundersökning inom IFO och LSS. 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

     

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

   88  

Antalet informationsinsatser 
om valfrihet inom nämndens 
verksamhetsområde ska öka 
i jämförelse 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 i 
jämförelse med föregående 
år. 

 75%    

Andelen boende som trivs 
med sin insats 
servicebostad samt 
gruppbostad enligt LSS i 
jämförelse med föregående 
år 

 96%  96%  

 
Nämndens bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas till största del. De indikatorer som bygger 
på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar kan inte redovisas än, då svar 
presenteras under oktober. Vad gäller arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck har strategsfunktionen flyttats till kommunledningskontoret under året, 
vilket också innebär att arbetet med att implementera handlingsplanen har flyttats. Under 
året har kvalitet- och verksamhetsstöd påbörjat en översyn av hur kvalitets- och 
avtalsuppföljningar planeras, utförs och struktureras. 
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5.5.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighetsenhet
erna 98 070 20 935 95 321 23 151 2 749 2 216 4 965 12 000 

Utföraravdelning
en 81 543 28 871 85 454 29 369 -3 911 498 -3 413 810 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 27 902 21 283 25 396 20 191 2 506 -1 092 1 414 3 349 

Summa 207 515 71 089 206 171 72 711 1 344 1 622 2 966 16 159 

Avvikelsen för perioden 201808 inkluderade Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter. 

Socialnämnden Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 10 547 133 16 496 130 -5 949 -3 -5 952 -467 

Summa 10 547 133 16 496 130 -5 949 -3 -5 952 -467 

 
Helårsprognos 

Socialnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 148 389 31 403 124 277 6 791 24 112 -24 612 -500 

Utföraravdelningen 124 046 43 307 122 173 38 834 1 873 -4 473 -2 600 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 42 130 31 925 39 832 29 727 2 298 -2 198 100 

Summa 314 565 106 635 286 282 75 352 28 283 -31 283 -3 000 

 
Ekonomiskt Bistånd Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt bistånd 15 820 200 23 783 163 -7 963 -37 -8 000 

Summa 15 820 200 23 783 163 -7 963 -37 -8 000 

 
Ekonomisk analys 
Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 3,0 mnkr, vilket motsvarar 2 
procent. Huvudsakligen beror överskottet på lägre kostnader för externa placeringar och 
för externa boenden för barn och vuxna. På helår prognostiserar Socialnämnden ett 
negativt resultat med 3,0 mnkr motsvarande 1,4 procent. 
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 6,0 mnkr motsvarande 
57 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 8,0 mnkr motsvarande 51,2 
procent. 
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Myndighetsenheterna visar sammantaget ett positivt resultat med 5,0 mnkr 
Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat med 3,4 mnkr vilket företrädesvis 
beror på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt externa 
placeringar. 
På helår prognostiserar enheten ett överskott med 4,0 mnkr. 
Barn- och ungdomsenheten visar ett negativt resultat på 3,0 mnkr  
Resultatet beror på en ökning av externa placeringar. Ett ökat inflöde av ärenden har lett 
till att enheten varit beroende av flera socionomkonsulter under perioden. Trots detta 
visar personalkostnaderna och administrationen ett resultat enligt budget. 
HVB, konsulentstödda familjehem - under 2018 steg antalet placeringar och flertalet av 
dessa barn och unga är fortsatt placerade. Många är ungdomar där problembilden i 
kombination med stor brist på erfarna familjehem har lett till att konsulentstödda 
placeringar, eller placeringar vid institution, varit nödvändiga. 
Familjehem - de ökade kostnaderna för familjehem i egen regi beror på att 
ersättningsnivåerna till familjehemmen ökat, delvis då problembilden hos de barn och 
unga som placeras blivit allt svårare, och delvis för att kommunen ska kunna konkurrera 
med konsulentstödda organisationer och kunna rekrytera och behålla familjehem i egen 
regi. 
På helår prognostiserar barn- och ungdomsenheten ett negativt resultat med 4,5 mnkr 
beroende av antalet placeringar. 
Vuxenenheten visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr  
Resultatet beroende på att antalet placeringar inte har varit så högt som beräknat. 
Våld i nära relation - kostnaderna för placeringar/skyddat boende har visar ett överskott 
med 0,4 mnkr vilket är ett resultat av få och kostnadseffektiva placeringar.  
Missbruk - i början av året har vuxenenheten haft två till fyra pågående placeringar per 
månad. Under sommaren har behovet utökats till sju till åtta pågående placeringar per 
månad. Det finns fortsatta behov och prognosen är att detta kommer att öka då det under 
sommaren inkommit fler anmälningar och ärenden där det finns stora hjälpbehov. Inga 
beslut har fattats om tvångsvård, all behandling har erbjudits via frivilliga insatser. 
Missbruk visar på ett överskott med 0,9 mnkr. 
Övrigt samt administration - visar ett underskott för perioden med 0,1 mnkr vilket beror 
på kostnader för sociala lägenheter. 
Vuxenenheten prognostiserar sammantaget enligt budget på helår. 
Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionsnedsättning samt SoL under 65 

år visar ett positivt resultat med 3,4 mnkr 
Boende vuxna och barn - Under årets första sex månader har antalet externa placeringar 
inom barn och vuxenboende varit lägre än budgeterat. Det har berott på att enskilda 
individer har fått möjlighet att flytta hem till kommunen. Resultatet visar ett överskott 
med 1,2 mnkr. 
Personlig assistans - visar ett positivt resultat med 0,7 mnkr. På grund av lagändringar 
inom LSS gällande personlig assistans ökar kostnaderna. Ett ärende har dock bidragit 
till retroaktiv ersättning från 2018 och ett ärende har övergått till Försäkringskassan och 
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ger återbetalning från utförare. 
Daglig verksamhet - visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr på grund av att insats 
kunnat ske inom kommunens egen regi.  
Biståndsenheten prognostiserar sammantaget enligt budget på helår. 
  
Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 3,4 mnkr 
Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 0,4 mnkr vilket beror på 
budgeterade medel för höga kostnader inom personlig assistans. På helår prognostiserar 
verksamheten ett överskott med 0,5 mnkr. 
Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatrin visar ett negativt resultat med 0,8 

mnkr 
Resultatet beror på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte 
kunde förutses vid budgetering. En översyn av socialpsykiatrin pågår. På helår 
prognostiserar enheten en negativ avvikelse med 0,9 mnkr. 
LSS-enheten 
Grupp- och servicebostäder - visar ett negativt resultat med 2,2 mnkr beroende på 
ökade personalkostnader. Behoven hos fler av de senast tillkommande hyresgästerna är 
komplexa och kräver en tät bemanning. Åtgärder pågår för att kunna uppnå ekonomisk 
balans. Verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse med 1,5 mnkr på helår. 
Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - visar ett negativt 
resultat med 1,2 mnkr. Inom personlig assistans beror underskottet på att ersättningen 
inte täcker personalkostnaderna. Även ledsagarservice och avlösning har ett underskott 
beroende på att ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år. Verksamheterna 
prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 mnkr på helår. 
Hälso- och sjukvårdsenheten - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr och 
prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr beroende på lägre personalkostnader mot 
budgeterat. 
Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse med 2,6 mnkr på 
helår. 
Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 1,4 mnkr 
Kvalitet- och verksamhetsstöd - visar ett positivt resultat med 1,6 mnkr beroende på 
vakanta tjänster, lägre volymer inom digitaliseringsområdet samt budgeterade medel för 
konsultspecialister. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med 1,1 mnkr på 
helår. 
Integrationen - visar ett negativt resultat med 0,2 mnkr vilket beror främst på kostnader 
inom försörjningsstöd, externa placeringar samt hyres- och avvecklingskostnader för 
Ängen stödboende under år 2016 till och med maj 2019. På helår prognostiserar 
integrationen en negativ avvikelse med 1,0 mnkr. 
  
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 6,0 mnkr 
Ökningen av antalet hushåll beror bland annat på att kommunens invånarantal ökat 
kraftigt under året, individer lämnat etableringssättningen utan egen försörjning och att 
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individer inte beviljas ersättning från Försäkringskassan. 
Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad, ett samarbete mellan 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden samt Socialnämnden.  
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 8,0 mnkr på helår. 

 
Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG - sociala insatsgrupper 2018 2020 2 570 628 1 059 1 511 

Summa   2 570 628 1 059 1 511 

 
Kommentarer sociala investeringsfonden 
Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen 

med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med 

rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Verksamheten har 

utökats under 2019 med en medarbetare under april månad. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0  150 150 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagningen 0 0 29 0 -29 

Summa 150 0 69 150 81 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0 108 150 42 

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40 

Härnevimottagning 0 0 2 0 -2 

Summa 150 0 150 150 0 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
Inköp av säkerhetsdörrar till matsal, träfflokal och boendestödskontor på Fjärilsstigen. 
Säkerhetsdörrarna är till för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare samt skydd 
för det som finns i lokalerna. 
I prognos beräknas investeringarna uppgå till budgeterat belopp. Justeringar på typ av 
investering kan skilja sig mot budget. 
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5.6 Tekniska nämnden 
5.6.1 Inledning 
Vinjett 
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Flera 
projekt har avslutats såsom Torget i Kungsängen Centrum, ny cykelparkering vid 
infartsparkeringen i Kungsängen, hundrastgård vid Lillsjön och 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Finnsta Östra. Beslut om att bygga en 
trafiklekplats i Målarparken i Bro har fattats och färdigställs i höst. En toppmodern GPS 
har köpts in för att effektivisera mätningsarbetet. GIS-verksamheten fortsätter arbetet 
med att effektivisera och kvalitetssäkra geodatahanteringen. Beslut har fattats om att 
genomföra en avfallsupphandling i samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna samt att 
införa fyrfackslösning på kärlen. VA-utbyggnad på landsbygden - Verkaviken är 
färdigställd och projektering av resterande Ådö pågår. 

Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer. 
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att 
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för 
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-, 
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska 
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är 
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall 
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef. 

 
Viktiga händelser under året 
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2019: Flera projekt inom Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut. 
Medborgardialog Lekplatser: Under Kungsfesten den 25 maj 2019  genomfördes en 
medborgardialog för att inhämta synpunkter kring behovet av en trafiklekplats. Intresset 
var stort och nämnden beslutade att anlägga en trafiklekplats i Målarparken i Bro. Ytan 
var till stora delar asfalterad så det blev en reinvestering i ytan som därigenom fick ett 
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nytt användningsområde. Trafiklekplatsen kommer färdigställas i höst. Syftet med 
trafiklekplatsen är att främja barns och vuxnas trafikvett i samband med cykling. Barn 
ska kunna lära sig cykla på ett trafiksäkert sätt och lära sig om reflexer, skyltar samt 
trafikregler. Intresset från allmänheten var stort och boende ser gärna att det anordnas en 
trafiklekplats även i Kungsängen, vid IP. 
Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder 
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är 
bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka 
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. En 
av åtgärdsförslagen är påbörjad och berör bullerutsatta fastigheter längs med 
Granhammarsvägen norr om E18. 
Cykelstrategi: Tekniska nämnden har beslutat om en cykelstrategi. Syftet med 
cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering och utveckla byggande samt drift 
av cykelvägnätet som en del i det hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att 
byta trafikbeteende i kommunen och skapa nya resmönster. 
Digitalisering:  Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med 
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen 
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med 
information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är 
viktig. Under 2019 har arbetet med att få in samtliga gång- och cykelvägar samt 
uppdaterade skötselytor i kommunkartorna varit en prioriterad uppgift. Även aktiviteter 
kopplade till Cykelstrategin är under framtagande i samarbete med GIS. 
Bommar: Arbetet med utbyte av bommar har fortsatt under 2019. Ett arbete med att 
även byta lås på bommarna pågår. Båda åtgärderna bidrar till att skapa ett enhetligt och 
städat intryck, trygghet samt underlättar för räddningstjänsten och snöröjningsfordon. 
Drift (vinterväghållning): Den växlande temperaturen under inledningen på året har 
inneburit många insatser i form av halkbekämpning och snöröjning, vilket återspeglas i 
kostnaderna för vinterväghållningen. Sandupptagningen skulle varit klar den 30 april 
men det fanns några områden som kvarstod efter det datumet, vilket gjorde att 
kommunen krävde entreprenören på vite för förseningen. 
Drift (Gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med 
snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, 
vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för 
trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019 
inleddes med mycket skador på vägarna, till största delen på grund av väderväxlingarna 
som varit under vintern och eftersatt underhåll under senare år. Detta medför ökade 
kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av potthål och 
större skador. Förutom det som är utlagt på entreprenad bedriver verksamheten mycket 
arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis lagning av potthål i asfalten, 
omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar, lagning av påkörda stolpar, lagning 
kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin häck vid risk för att den skymmer 
sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt nedtagning av en del träd. En hel 
del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så sätt förbättra trafiksäkerheten 
och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator och parkeringar. 
Trygghetsprojekt: Enheten har gjort en prioriteringslista över trygghetsskapande 
åtgärder utifrån tidigare trygghetsvandringar, trygghetsinventeringar, skolenkäter (Säkra 
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skolvägar), synpunkter från medborgare och polis samt enhetens egna iakttagelser. 
Majoriteten av åtgärdena är genomförda och samtliga åtgärder kommer genomföras 
under 2019 för att därefter redovisas i en trygghetsrapport avseende 2019.  
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark 
som kan utgöra en risk. 
Jul-, Alla hjärtansdag-, Påsk- och midsommarpynt: Verksamheten har satt upp 
enklare pynt vid olika högtider för att skapa trivsel i kommunen som enheten har fått 
mycket positiv respons på. 
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par 
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabla 
hastighetsskyltar på Granhammarsvägen i höjd med av- och påfarter på 
Granhammarsvägen och planerade avsmalningar samt gupp inom Norrboda. 
Belysning: Arbetet med byte till LED fortskrider. Belysningen har förstärkts i områden 
som upplevs som mörka och otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. 
Ronderingar samt drift och underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några 
områden har armaturer bytts ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i 
gångtunnlarna för att dessa ska upplevas tryggare, bättre och trevligare. 
Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintertid, har medfört 
extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter på många 
av kommunens vägar. Beläggningsarbeten har avropats från entreprenör och har 
genomförts under sommaren samt en del i höst. Planering och beställning har 
genomförts av förstärkningar av befintlig vägmålning, framförallt vid övergångsställen 
och längsgående linjemålning vid de större vägarna. 
Konstbyggnader: Verksamheten arbetar vidare med att öka tryggheten och förstärka 
trivseln i gångtunnlarna i kommunen. 
Lillsjötoppen: Viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten från 
vattenfallet runnit genom kullen. För att bedöma bärigheten genomfördes en geoteknisk 
undersökning år 2018. Undersökningen resulterade i att vattenfallet behövde stängas av. 
För att skapa en trevlig plats på Lillsjötoppen utan damm och vattenfall har planteringar 
utförts och vridbara bänkar installerats för att medborgare ska kunna vistas där och 
kunna njuta av utsikten från olika håll. Detta är nu slutbesiktat. 
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar har fortsatt under 2019. 
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Verksamheten deltar aktivt i arbeten vid 
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens 
intressen och framföra krav och synpunkter. 
Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av 
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att 
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att 
tillgängliggöra naturen. 
Laserskanning: I början på året beställdes en laserskanning i hög upplösning av hela 
kommunen som ska slutlevereras i september. Skanningen innebär tillgång till en 
kommuntäckande höjdinformation med mycket högre upplösning och noggrannhet än 
tidigare, vilket innebär att kartor både kan produceras mer effektivt och innehålla bättre 
kvalitet. Det innebär även att förutsättningarna finns för att börja arbeta med viss 3D-
modellering. 
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Uppgradering av GPS-utrustningen ger effektivare mätning: Traditionellt behöver 
en GPS fri sikt mot satelliter, vilket medför att under taksprång, träd och andra skymda 
platser behöver en totalstation användas vid mätning. En ny GPS är införskaffad som 
har en helt ny teknik som gör att det går att luta lodstången och på så vis mäta en punkt 
på en skymd plats och ändå komma åt fri satellitsikt. De två befintliga GPS:erna 
kommer uppgraderas till samma nivå i höst. Uppgraderingen av de befintliga GPSerna 
innebär att de kan nyttja fler kanaler och därmed ökar möjligheterna att använda dem. 
Att kunna mäta med GPS istället för totalstation innebär en snabbare och effektivare 
inmätning. Totalstationer behövs fortfarande vid mycket noggranna mätningar och där 
det inte finns möjlighet till fri sikt mot satelliter. 
Utökat behov av GIS-kompetens: Fler av kommunens verksamheter har insett vilken 
nytta de kan ha av GIS, vilket har medfört en mycket stor efterfrågan på verksamhetens 
tjänster och en GIS-samordnare har tillsatts för att möta upp det ökade behovet. GIS 
bidrar till att effektivisera verksamheterna.  
Upphandling av GIS: Upphandlingen av GIS-system förbereds och genomförs i höst. 
Bytesboden: Kommunens arbetsmarknadsenhet bemannar och driver numera 
bytesboden i samarbete med avfallsenheten. Detta har inneburit en klar förbättring i 
form av ordning och reda samt en mycket trevligare miljö för besökare och personal. 
Upphandling i samverkan: Tekniska nämnden har genomfört en upphandling i 
samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna. Upphandlingen rör den så kallade 
traditionella sophämtningen i kommunen. I samband med införandet övergår 
kommunen till fastighetsnära insamling från villahushållen, vilket kommer ske i 
fyrfackskärl. År 2018 beslutade regeringen om införande av hushållsnära insamling av 
förpackningar i alla hushåll per 1 april 2025. Ett delmål är att 60 % ska ha det år 2021. 
Utveckling av kommunens verksamheters källsortering: Det finns brister i 
kommunens verksamheter avseende källsortering och avfallshantering kontra de krav 
som ställs i kommunens avfallsplan. Kommunens miljöstrateg har initierat ett arbete för 
att genomlysa detta problem i alla verksamheter. Avfallsenheten är representerade i 
arbetsgruppen för att stödja och ge förslag på åtgärder vid respektive hämtställe. 
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Stora utredningar av 
ledningsnäten färdigställdes under år 2018, bland annat en komplett hydraulisk 
modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller är till stor 
nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av befolkningstillväxt och 
tillkommande bebyggelseområden. Under 2019 har verksamheten arbetat vidare med 
dessa och genomfört en redundansutredning och i samband med det identifierat ett antal 
flaskhalsar och känsliga punkter i VA-nätet. Åtgärderna är prioriterade i olika klasser 
och kommer arbetas in i Förnyelseplanen. 
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och 
förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet år 2018. Planen 
är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och 
underhållsbehovet. Materialet bearbetas nu för vidare planering och prioritering av 
åtgärder. 
Exploateringar och tillväxt: Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt 
och kräver insatser från VA-verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram till 
besiktning, övertagande och drift av anläggningarna. Verksamheten har under våren 
etablerat en VA-kontrollgrupp som regelbundet genomför oanmälda besök och 
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kontroller vid samtliga exploateringar i kommunen. På sikt kommer det att medföra 
färre fel, högre kvalitet och längre livslängd på de anläggningar som andra aktörer än vi 
själva bygger åt oss. 
Underhållsskuld: Arbetet med en Förnyelseplan pågår och ett flertal underhållsinsatser 
är planerade under året. Störst i år är rensning av sediment i Tibbledammen som 
projekterats och planerats under våren för genomförande i höst. En större nybyggnation 
av tryckledningar i egen regi pågår vid Kabi. Nytt el- och styrsystem har installerats i ett 
stort antal pumpstationer. För att öka driftsäkerheten och minska antalet 
kommunikationsfel och jourutryckningar pågår planering för fiberanslutning till 
samtliga pumpstationer. 
Stora VA-projekt: UBS-ledningen (Upplands-Bro Sigtuna-ledningen) färdigställs 
under hösten. Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla pågår. 
Förstudie för ombyggnad av Kungsängens pumpstation är genomförd och nu pågår 
utredning av åtgärder vid Nygårds pumpstation och tryckledningarna i anslutning till 
den. Sjöledningarna från Kungsängens pumpstation till Järfälla är inspekterade med 
hjälp av dykare. 
VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VA-
utbyggnaden på landsbygden. En mer detaljerad utbyggnadsordning beslutades under 
våren. Utbyggnaden i Verkaviken har  färdigställts i vår och anslutning av fastigheterna 
i området pågår. Sågbacken är färdigprojekterad och entreprenadarbeten påbörjas efter 
sommaren. Projektering av Ådö skog är påbörjad efter en omfattande 
fastighetsutredning av Lantmäteriet och Mät- och GIS-enheten för att bestämma 
fastighetsgränser. Beräknad entreprenadstart är sent i höst eller tidigt nästa vår. Området 
ska vara utbyggt under år 2020. Utbyggnad och anslutning av Tjusta skola och Håbo-
Tibble kyrkby ska ske under 2019-2020. Planering och projektering är klar och 
entreprenadarbeten påbörjas i höst. 
Skydd och säkerhet: Ett övergripande arbete med säkerhetsskydd kommer att 
genomföras under hösten. Det finns en aktuell krisplan men den ska fördjupas och 
förfinas och det arbetet är påbörjat. I höst kommer en säkerhetsanalys genomföras där 
bland annat skalskyddet på våra anläggningar och vår informationssäkerhet, främst 
avseende hantering av kartmaterial och annat sekretessbelagt material, ska ses över. 
Digitalisering: I våras installerades kommunens första digitala fjärravlästa 
vattenmätare. Planen är att på sikt installera sådana i alla fastigheter och på valda platser 
i ledningsnätet även så kallade områdesmätare. Dessa moderna mätare ger en avläsning 
var 18:e sekund istället för som idag en manuell avläsning per år, vilket ger helt nya 
möjligheter vid till exempel läcksökning. Det går fort att identifiera vattenläckor då 
mätarna varnar vid onormal, eller plötsligt ökad förbrukning. I enskilda fastigheter kan 
de även varna för liten ständig förbrukning, vilket är tecken på små läckage som annars 
är svåra att se såsom läckande toaletter, varmvattenberedare eller droppande kranar. 
Med områdesmätare kan diffusa läckor identifieras som annars är mycket svåra att hitta 
då inget vatten syns på marken. Mätarna har också små inbyggda mikrofoner som 
lyssnar på vattenströmmen och signalerar om det läcker någonstans i närheten. Ljudet 
ger även ett ungefärligt avstånd till läckan, vilket gör det mycket lätt att hitta den. På 
sikt innebär det snabbare identifiering av vattenläckor, minskade kostnader för 
vatteninköp, bättre service till brukarna genom exaktare fakturering och varningar för 
läckor inom fastigheter. Mätarna kan också göra enklare analyser av vattenkvalitet, i 
dagsläget grumlighet och brunt vatten, och varna för det. 
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5.6.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Trygg miljö 

 

Kommentar 

GIS-verksamheten stödjer trygghetsarbetande verksamheter med kartor. En översyn av 
möjligheten att använda webbkarta för att samla in information om invånarnas upplevda 
trygghet pågår 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

 100% 65% 90%  

Antal synpunkter om 
kommunens snöröjning  0 71 140  

Trafikolyckor med 
personskador på vägar där 
kommunen är väghållare 

 0 0 2  

Medborgarenkät om upplevd 
trygghet/säkerhet  1 0   

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% 2% 6%  

Andel genomförda behövliga 
åtgärder från noteringar i 
genomförda 
trygghetsinventeringar 

 100% 80% 3%  

Antal riktade inventeringar 
för ökad trygghet i 
kommunen 

 3 2   

Andel vattenprover utan 
anmärkning  100%  100%  

Tillskottsvatten  45%  42%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Dricksvattenläckage  25%  16%  

Vattenprover, tillskottsvatten och dricksvattenläckage rapporteras på helår. 

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Utökad dialog 

 

Kommentar 

Tillsammans med Övergripande samhällsplanering undersöks möjligheten att samla in 
synpunkter via kommunen GIS-lösningar/webbkartor inför att en fördjupad 
översiktsplan ska ut på samråd. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal genomförda 
medborgardialoger  1 1 1  

Andel medborgarförslag 
som besvaras inom ett år  100% 100% 100%  

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

 90% 90% 91%  

  
  

5.6.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator, vägar och 
parkering 20 243 3 310 22 770 3 058 -2 527 -252 -2 779 -2 244 

 
Vinterväghållning  3 559 0 3 923 11 -364 11 -353 -872 

 Park och natur  5 774 0 5 370 0 404 0 404 48 

 
Bostadsanpassni
ngsbidrag  2 447 0 1 997 0 450 0 450 395 

 Övrigt allmän 
platsmark  82 190 110 847 -28 657 629 212 

 Mät och GIS  5 434 1 493 4 705 1 229 729 -264 465 -1 

 Teknisk 
administration  3 610 0 2 478 0 1 132 0 1 132 1 190 

         

Summa 41 149 4 993 41 353 5 145 -204 152 -52 -1 272 
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Affärsverksamhet 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 20 466 20 697 17 412 23 972 3 054 3 275 6 329 5 831 

 VA  33 408 34 000 35 995 36 040 -2 587 2 040 -547 1 028 

Summa 53 874 54 697 53 407 60 012 467 5 315 5 782 6 859 

 
Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

 Gator, vägar och 
parkering  30 655 4 966 33 500 4 510 -2 845 -456 -3 301 

 Vinterväghållning  5 930 0 6 730 0 -800 0 -800 

 Park och natur  8 805 0 8 430 0 375 0 375 

 
Bostadsanpassningsbidrag  3 670 0 3 670 0 0 0 0 

 Övrigt allmän platsmark  124 285 150 600 -26 315 289 

 Mät och GIS  8 475 2 240 8 135 1 900 340 -340 0 

 Teknisk administration  5 564 0 3 627 0 1 937 0 1 937 

Summa 63 223 7 491 64 242 7 010 -1 019 -481 -1 500 

Budget för avskrivningskostnader ligger på Teknisk administration, men det mesta av 
utfallet ligger på Gator, vägar och parkering. 
Affärsverksamhet 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

 Avfall  31 000 31 000 31 000 31 000 0 0 0 

 Vatten och avlopp  51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 

Summa 82 000 82 000 82 000 82 000 0 0 0 

 
Ekonomisk analys 
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet  
Prognosen efter tertial ett uppvisade ett befarat underskott på 5 200 tkr och 
samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att verka för att minska underskottet på helår. 
Åtgärder vidtogs direkt och en planerad tjänst tillsattes inte samt två uppsägningar 
ersattes inte. I parkdriften drogs ambitionsnivån ner mm. Tekniska nämnden visar 
sammantaget ett underskott på 54 tkr för andra tertialen. Bedömningen avseende helår 
är 1 750 tkr högre avskrivningskostnader, 800 tkr högre kostnader för vinterväghållning, 
700 tkr ökade elkostnader för förbrukningen, 600 tkr ökade kostnader för 
gatubelysningen samt lägre intäkter avseende parkeringsintäkter om 1 100 tkr. 
Genomgång och aktivering av anläggningar har skapat ökade kostnader för 
avskrivningar men också genererat ökade intäkter i form av upplösning av investerings- 
och exploateringsbidrag, vilket bidrar till 1 150 tkr i ökade intäkter. Effektiviseringar 
och omfördelningar av medel inom tekniska har tillsammans bidragit till att kunna 
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sänka det bedömda underskottet till ca 1500 tkr. 
Bostadsanpassningsbidrag: Verksamheten visar ett överskott till och med andra 
tertialen på 450 tkr. Prognosen är att verksamheten förväntas ha en budget i balans, om 
inga större kostnadskrävande ärenden inkommer. 
Affärsverksamheterna  
En ökad avskrivningstakt av våra nuvarande avfallskärl för att förbereda inför inköp av 
4-fackskärl har initierats och medför en extra kostnad. 
Både Avfall och Vatten- och Avlopp har en budget i balans och bedöms redovisa ett 
nollresultat på helår. 

 
Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Övrigt att fördela 500  0 500 500 

Gatubelysning 4 000  2 541 4 000 1 459 

Beläggningsunderhåll 4 000  5 418 4 000 -1 418 

Lekplatser 1 500  734 1 500 766 

Bullerdämpande åtgärder 1 300  62 1 300 1 238 

Kungsängens c etapp 3 Torget 30 900 17 952 7 012 12 948 5 936 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 703  3 475 6 703 3 228 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 694 1 802 108 

Parkering 1 500  919 1 500 581 

Trygghetsskapande åtgärder 1 000  1 081 1 000 -81 

GIS upphandling och nytt 
system 1 300  0 1 300 1 300 

Maskiner till drift GPT 400  0 400 400 

Mätutrustning 500  276 500 224 

Mätbil 500  0 500 500 

Flygfotografering, kartering och 
digitalisering 1 000 392 173 608 435 

Summa 59 203 20 642 23 385 38 561 15 176 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

 Övrigt att fördela  500 500 500 500 0 

 Gatubelysning  4 000 4 000 4 000 4 000 0 

 Beläggningsunderhåll  4 000 4 000 5 418 4 000 -1 418 

 Lekplatser  1 500  1 000 1 500 500 

 Bullerdämpande åtgärder  1 300  301 1 300 999 

 Kungsängens c etapp 3 Torget  30 900 17 952 12 948 12 948 0 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

 Trafik- och tillgänglighetsprogram  6 703  6 703 6 703 0 

 Kockbacka trafikplats  4 100 2 298 1 802 1 802 0 

 Parkering  1 500  1 500 1 500 0 

 Trygghetsskapande åtgärder  1 000  1 081 1 000 -81 

 GIS upphandling och nytt system  1 300  1 300 1 300 0 

 Maskiner till drift GPT  400  400 400 0 

 Mätutrustning  500  500 500 0 

 Mätbil  500  500 500 0 

 Flygfotografering, kartering och 
digitalisering  1 000 392 608 608 0 

Summa 59 203 29 142 38 561 38 561 0 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255  0 255 255 

Kretsloppsverksamhet och 
tekniskt kontor 1 000  0 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 999 0 1 243 1 243 

Summa 3 497 999 0 2 498 2 498 

Investeringsredovisningsprognos Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar kretsloppscentraler 255  255 255 0 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt 
kontor 1 000  1 000 1 000 0 

KLC i egen regi 2 242 999 1 243 1 243 0 

Summa 3 497 999 2 498 2 498 0 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 55  5 55 50 

Reinvestering Murarv. 80  0 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 000  0 1 000 1 000 

Pumpstationer 10 247  756 10 247 9 491 

Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten 8 407  0 8 407 8 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790  208 4 790 4 582 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 88(119) 
 

 

Åtgärder på spillvattenledning 
Bro-Järfällatunneln 150 000 342 91 149 658 149 567 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 25 912 62 193 36 281 

Vattenkiosker 3 000  43 1 287 1 244 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745  512 12 745 12 233 

Nya ledningar ospec 10 421  515 10 421 9 906 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000  47 3 000 2 953 

Ådö utbyggnad 51 500  4 505 48 326 43 821 

Utökat VA-verksamhetsområde 33 121  0 33 121 33 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000   10 000 10 000 

Nytt fordon 4 000  391 4 000 3 609 

Anläggningsavgifter   -25 802  25 802 

Summa 452 366 88 149 7 183 359 330 352 147 

Investeringsredovisningsprognos VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

 Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat  55  0 55 55 

 Reinvestering Murarv.  80  0 80 80 

 Diverse inv. Maskiner  1 000  1 000 1 000 0 

 Pumpstationer  10 247  5 000 10 247 5 247 

 Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten  8 407  1 000 8 407 7 407 

 LPS-pumpar ospecificerat  4 790  2 500 4 790 2 290 

 Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln  150 000 342 750 149 658 148 908 

 UBS-ledn (Sigtunaledningen)  150 000 87 807 62 193 62 193 0 

 Vattenkiosker  3 000  500 1 287 787 

 Dagvattendammar/-åtgärder  12 745  1 000 12 745 11 745 

 Nya ledningar ospec  10 421  4 500 10 421 5 921 

 Projektera Näshagen, Tjusta  3 000  1 500 3 000 1 500 

 Ådö utbyggnad  51 500  10 000 48 326 38 326 

 Utökat VA-verksamhetsområde  33 121  5 000 33 121 28 121 

 Överföringsledning Säbyholm  10 000  500 10 000 9 500 

 Nytt fordon  4 000  3 000 4 000 1 000 

Summa 452 366 88 149 98 443 359 330 260 887 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
  
Övrigt att fördela: Potten övrigt att fördela föreslås ombudgeteras till beläggning i 
separat ärende i höst. 
Gatubelysning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Fortsatta investeringar i byte till LED 
lampor. Totalt har kommunen bytt nu ut 90 % av all belysning som ska bytas till LED. 
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Energibesparingen har redan börjat slå igenom det framgår genom att driftkostnaderna 
för lagning och byte av armaturer på LED belysningen har minskat, kostnaden för 
elförbrukningen är ett fastpris för respektive transformatorstation (ett antal olika mängd 
belysningspunkter är kopplade till en och samma transformatorstation). Avläsningen i 
transformatorstationerna håller på att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras 
allteftersom LED-lamporna installeras. Ett arbete som påbörjats är att minska antalet 
elmatningsstatiner och med det minska antalet elabonemang. Det behöver även 
investeras i ny belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga samt se över 
belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. En del 
belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom projektet trygghetsskapande 
åtgärder. Prognosen är att samtliga investeringsmedel för belysningen kommer att 
upparbetas. 
Beläggning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Det finns ett stort behov av ny beläggning på 
många av kommunens vägar. I början av juni asfalterades flera om, till exempel delar av 
Enköpingsvägen, Granhammarsvägen och Kungsvägen. Behovet av att lägga ny 
beläggning på kommunens vägar har växt över tid och påverkas av att trafiken ökar ju 
mer kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet. 
Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar med att exempelvis 
riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket kommer resultera i 
högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med arbetena. På grund av 
den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt underhåll på det större 
vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget inte klara av att 
åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden från invånare som 
skadat sina bilar. Ett oförutsett arbete i Rättarboda har bidragit till att övertrassera 
investeringsramen och prognosen är att budgeten inte räcker. 
Lekplatser: Budgeten för 2019 är 1 500 tkr. Budgeten används till inköp och 
reinvestering i ny lekplatsutrustning på/vid befintliga lekplatser samt investering i nya 
rekreationsytor.  En trafiklekplats anläggs i Målarparken i Bro och blir klar i höst. Ytan 
var till stora delar asfalterad så det blev en reinvestering i ytan som därigenom fick ett 
nytt användningsområde. Syftet med trafiklekplatsen är att främja barns och vuxnas 
trafikvett i samband med cykling. Barn ska kunna lära sig cykla på ett trafiksäkert sätt 
och lära sig om reflexer, skyltar samt trafikregler. Arbetena med detta är påbörjat och 
prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 
Bulleråtgärder: Budgeten för 2019 är 1 300 tkr. Kommunens planerade utveckling 
innebär att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat buller. 
Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på människor och 
miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- och 
skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden. Verksamheten 
har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer som ett först steg i en 
åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds möjligheten att söka bidrag för 
åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervall och planering för bullerskydd för 
de mest bullerutsatta fastigheterna i kommunen. Prognosen är att budgeten kommer att 
arbetas upp under året. 
Kungsängen C Etapp 3 Torget: Torget slutbesiktades i våras och invigdes i början av 
juni. Garantitiden löper nu och alla fakturor har inte inkommit än.  
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 är 10 000 tkr. Eftersom 
verksamheten använde mer pengar än budgeterat till trafik- och tillgänglighetsprojekt 
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under 2018 räknas det bort från årets budget, vilket innebär att budgeten för 2019 är 
6 703 tkr. Flera stora projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet pågår såsom GC-
väg längs med Artistvägen där upphandling av entreprenör är genomförd och 
projektstart skedde i augusti, byggnation av GC-väg längs med Klövtorpsvägen pågår, 
underlag för upphandling av totalentreprenad för GC-väg mellan Tjusta och Håbo-
Tibble är under framtagande, asfaltsgupp är färdigbyggda för vägar där problem med 
hastighetsefterlevnaden har varit stor under längre tid, t.ex. i Norrboda. Samtliga 
utredningar i årets TTP är påbörjade. Befolkningen ökar och det innebär att även 
projekten som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Samtliga projekt är under 
genomförande och prognosen är att budgeten kommer att upparbetas under året. 
Parkeringsåtgärder inkl. Cykelparkering i Kungsängen och Bro: Budgeten för 
2019 är 1 500 tkr. Budgeten kommer användas till kompletterande infartsparkeringar i 
Kungsängen och Bro. Det behövs fler cykelparkeringar i kommunen, framförallt i 
stationsnära områden och kring andra kollektivtrafiknära områden som exempelvis 
busshållplatser. Laddplatser för elcyklar och ett eventuellt införande av lånecyklar 
kommer utredas. Att kunna erbjuda bra och säkra cykelparkeringar gör att fler väljer 
cykel istället för bilen. Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 
Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2019 är 1 000 tkr. Enheten arbetar aktivt för 
att förbättra tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis 
röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga 
ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad 
och trevlig. Genom tidigare trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt 
genom egna iakttagelser och tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med 
prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder och det är dessa som arbetas bort. 
Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år. 
Upphandling GIS-system: Förberedelsena för upphandling av GIS-system pågår och 
upphandlingen kommer genomföras och avslutas under andra halvan av 2019. 
Återstående medel vid årsskiftet kommer därför behöva ombudgeteras. 
Maskiner till driften: Budget för 2019 är 400 tkr. På grund av ökade driftytor och att 
en allt större del av arbetet sker i egen regi behöver driftverksamheten fler maskiner 
såsom väghyvel, lastbil, sopmaskin. Dock räcker inte en budget på 400 tkr till denna typ 
av investeringar. Men driftverksamheten behöver även nya mindre maskiner för att 
förbättra arbetsmiljön som exempelvis röjsågar och motorsågar. Prognosen är att 
budgeten kommer att upparbetas i år. 
Ny mätutrustning: Verksamheten avstår från att investera i en ny totalstation. 
Planeringen för en ny mätutrustning bestående av både totalstation och GPS gjordes då 
ytterligare en mätningsingenjör anställdes hösten 2018. Efter det har en 
mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten kommer inte återbesättas som en 
följd av besparingsläget. I samband med det har verksamheten istället investerat i en 
toppmodern GPS samt kommer att uppgradera de två befintliga GPS:erna. Med dessa 
åtgärder får den nya och befintliga GPS bättre mottagningsmöjligheter mot satelliterna, 
vilket medför att vi ändå kan effektivisera mätningsarbetet. Prognosen är att de 
återstående 120 tkr kommer föreslås ombudgeteras till annan investering i höst. 
Ny mätbil: Verksamheten avstår från att investera i en ny mätbil. Planeringen för en ny 
bil gjordes då ytterligare en mätningsingenjör anställdes hösten 2018. Efter det har en 
mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten kommer inte återbesättas som en 
följd av besparingsläget. Vi arbetar med att effektivare nyttja de två mätbilar som finns. 
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De anslagna 500 tkr kommer att föreslås ombudgeteras till annan investering i höst. 
Flygfotografering, kartering, laserskanning: Under 2018 flygfotograferades hela 
kommunen och i år har en laserskanning av hela kommun genomförts, leverans väntas 
ske under augusti. Prognosen är att budgeten kommer upparbetas under året. 
AVFALL 
Inköp av nya containers kretsloppscentralen: Under hösten kommer en upphandling 
för inköp av nya containers genomföras. Nuvarande containers har brister i 
säkerhetsanordningarna. 
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Projektet har inte kommit igång och inga 
kostnader belastar projektet. 
KLC i egen regi: Inga investeringar genomförda hittills i år. Inköp av maskinutrustning 
planeras i höst. 
VA 
Diverse maskiner: Verksamheten uppdaterar kontinuerligt maskinparken. Fler 
driftstekniker behöver utrustning så en större punktinsats krävs. 
Pumpstationer: Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och 
styrsystem men även pumpar. 
Tillskottsvatten: Påbörjad områdesfilmning visar på stora behov av renovering och 
relining av ledningssträckor med stort inläckage ska genomföras under året. En 
tillskottsvattengrupp är tillsatt för att arbeta kontinuerligt med åtgärder för att minska 
mängden tillskottsvatten. 
LPS-pumpar: Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden. 
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och 
åtgärder men inte akut. Detta är påbörjat under 2018 med en förstudie av nybyggnation 
av Kungsängens pumpstation. Åtgärder på Nygårds pumpstation med tillhörande 
tryckledningar utreds för närvarande och sjöledningen från Kungsängens pumpstation 
till Järfälla är inspekterad med hjälp av dykare under sommaren.  
UBS-ledningen: Utbyggnaden fortskrider planenligt. Hela ledningssträckan beräknas 
tas i drift under hösten 2019. 
Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda, en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen 
och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-
Tibble. 
Dagvatten: Stora behov finns i till exempel gröna dalen runt nya IP och kyrkogården. 
Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för att komma tillrätta 
med översvämningsproblematik. En större punktinsats norr om IP planeras och 
beräknas påbörjas under hösten. 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för 
utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma 
belopp fram till 2021. Sedimentprovtagning i alla dagvattendammar gjordes hösten 
2018 och visade behov av sedimenttömning i Tibbledammen, det kommer att 
genomföras under hösten och vintern. Resterande dammar, som i dagsläget inte behöver 
tömmas, planeras in över tid i Förnyelseplanen. 
Nya ledningar, renovering och serviser: Både projektering i egen regi och utökad 
driftsorganisation ger större möjligheter att utföra mindre arbeten samt att arbeta med 
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renovering och nyläggning i egen regi. Behovet av försvarsarbeten i samband med 
exploateringar ökar också. En mängd försvarsarbeten för att förbättra 
leveranssäkerheten för dricksvatten planeras under 2019 i samband med att Norrvatten 
renoverar sin ledning vid Tibbleängen. 
Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning 
mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projektering påbörjades 2018. 
Genomförs troligen under 2020. 
Ådö utbyggnad: Arbete med att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. 
Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken 
och passagen av campingområdet färdigställdes under våren. Verkaviken kopplades in i 
januari. Projektering av Sågbacken och Ådö skog är pågår och arbetena påbörjas under 
hösten. 
Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer och även att den 
nya vattenledningen läggs upp till Sigtuna för att skapa redundans i kommunen så 
kommer verksamhetsområdet att utökas med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen 
visar på stora investeringsbehov, Tjusta och Håbo-Tibble är närmast i tiden. 
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten 2018. Verksamheten har tagit 
över anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och 
avloppsreningsanläggning. 
Fordon: Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett antal driftsfordon är äldre och 
behöver ersättas. 
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett 
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras 
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och 
avskrivningstiden på anläggningarna. 
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5.7 Utbildningsnämnden 
5.7.1 Inledning 
Vinjett 
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 
Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, 
förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent 
och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och 
elever att utvecklas. 
2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

 
Ansvarsområde och organisation  
Under 2019 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola samt kostenhet. 
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på 
obekväm arbetstid och öppen förskola. 
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och 
kommunens kostenhet. 
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 
verksamheter är cirka 900 personer. 

 
Viktiga händelser under året 
2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 
Skolinspektionen genomförde under våren 2019 regelbunden tillsyn. Vid tillsynen 
bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. 
Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem. Resultatet av tillsynen var mycket 
bra. Kommunen fick endast ett föreläggande för brister inom grundsärskolan. 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 94(119) 
 

 

I början av april togs första spadtaget för den nya förskolan Ringblomman på 
Ringvägen i Kungsängen. 
Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har 
flyttat in under våren. 
En ny förskola på Lillsjö badväg i Kungsängen kommer stå klar i slutet av 2019. 
Resultaten i grundskolans åk 9 förbättrades. Meritvärdet i åk 9 var det högsta någonsin i 
kommunen. 
Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett 
språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått. 
 

5.7.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 

Nämndmål: 
Ökad trygghet, ordning och studiero 

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel elever som känner sig 
trygga i skolan enligt NKI-
undersökning 

 85% 82% 82%  

Andel elever som har stuiero 
i skolan enligt NKI-
undersökning 

 85% 66% 70%  

Ogiltig frånvaro i 
kommunens grundskolor.  2% 2,4% 1,9%  

Andel vårdnadshavare som 
anser att deras barn är 
trygga i förskolan 

 95% 92% 90%  
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Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor och 
skolor 

 
Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel barnplatser fristående 
förskolor i kommunen  20%  18%  

Andel elevplatser i 
fristående skolor i 
kommunen 

 10%  7%  

Andel barn som placeras 
enligt förstahandsval i 
förskolan 

 70%  66,3%  

Andel elever som placeras 
enligt förstahandsval till 
skolan. 

 80% 85%   

Kommentar 
Statistik på förstahandsval till förskoleklass för både fristående och kommunala enheter. 

Övriga indikatorer redovisas vid årets slut. 

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen 

 

Kommentar 

De flesta resultaten har förbättrats. 
Andelen elever med betyg i samtliga ämnen i åk 6 har dock minskat någon, men trots 
det har det genomsnittliga meritvärdet ökat i åk 6. 
Andelen elever med behörighet till nationellt program på gymnasiet ökade, men är 
fortfarande ett prioriterat område. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel elever som nått 
kravnivån på nationella 
proven i åk 3 

 70% 68% 64%  

Andel elever som är 
behöriga till nationellt 
program på gymnasiet 

 90% 90% 86%  

Andel elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen åk 6  85% 74% 79%  

Andel elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen åk 9  85% 79% 77%  

Genomsnittligt meritvärde i 
årskurs 6  220 223 210  
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Resultaten är preliminära, vissa mindre justeringar kan komma att ske. 

Nämndmål: 
Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9 

 

Kommentar 

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har förbättrats, men är inte högst i länet. 
 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Meritvärden i årskurs 9  240 246 236  

Resultaten är preliminära, vissa mindre justeringar kan komma att ske. 

 
Nämndens bedömning av måluppfyllelse 
Flera indikatorer visar på förbättrade resultat. Främst gäller det resultaten i grundskolan 
som på många sätt förbättrats, till exempel så är meritvärdena i åk 6 och 9 de högsta 
någonsin i Upplands-Bro kommun. Målen är dock inte uppnådda än. 
 

5.7.3 Ekonomi 
 

Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg 7 602 2 872 7 285 2 824 317 -48 269 -520 

Förskola 
Öppen förskola 280 916 

141 11
8 287 330 

145 43
1 -6 414 4 313 -2 101 -1 642 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 511 587 

225 39
3 518 500 

239 27
9 -6 913 13 886 6 973 1 590 

Gemensam 
verksamhet 45 492 45 964 45 951 48 356 -459 2 392 1 933 1 069 

Summa 845 597 
415 34

7 859 066 
435 89

0 -13 469 20 543 7 074 497 

 
Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 11 545 4 308 11 545 4 308 0 0 0 

Förskola 
Öppen förskola 428 238 211 676 433 938 217 676 -5 700 6 000 300 

Grundskola 
Fritidshem 
Grundsärskola 785 125 338 089 802 125 347 959 -17 000 9 870 -7 130 
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Gemensam 
verksamhet 70 173 68 947 68 343 68 947 1 830 0 1 830 

Summa 
1 295 08

1 623 020 
1 315 95

1 638 890 -20 870 15 870 -5 000 

 
Ekonomisk analys 
Helårsprognos  
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 7 074 tkr per 20190831. Bufferten är 
budget avsedd att möta det ökande antalet grundskoleelever till hösten. Helårsresultatet 
beräknas ändå bli ett underskott då några av kommunens förskole- och skolenheter 
prognostiserar underskott för helåret 2019. 

Jämförelse med 2018 - resutat och prognos Tkr 

Resultat 2018-08-31 497 

Bokslut 2018 -11 771 

Differens mellan resultat i delår och bokslutet -11 274 

  

Resultat 2019-08-31 7 074 

Prognos bokslut 2019 -5 000 

Differens mellan resultat i delår och prognos för helåret -12 074 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -5 000 tkr på helåret. 
Underskottet motsvarar 0,7 % av nämndens totala budget. 
Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn inom pedagogisk 
omsorg. Resultatet beräknas bli enligt budget. 
Förskola och Öppen förskola 
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas i genomsnitt bli 40 färre än budget. 
Färre utbetalda förskolepengar innebär ett överskott på 4 400 tkr. 
5 av kommunens förskoleenheter prognostiserar högre kostnader (-4 100 tkr) än vad 
budget medger. Enheterna har under året jobbat med åtgärdsplaner för att få budget i 
balans. 
Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 
Antalet Upplands-Bro elever i grundskolor beräknas i genomsnitt bli cirka 50 fler än 
budgeterat. Fler utbetalda skolpengar innebär ett underskott med -3 500 tkr. För 
grundsärskolan beräknas ett överskott med 1 970 tkr p.g.a. lägre kostnader än budget för 
skolpeng och skolskjuts. 
3 av kommunens skolenheter har högre kostnader än vad budget medger (- 21 00 tkr). 
Enheterna har under året jobbat fram åtgärdsplaner för att få budget i balans. 
Modersmålenheten                                                                                                                 
Enheten organiserar grundskolornas studiehandledning och modersmålsundervisning. 
Verksamheten beräknas gå med -3 500 tkr i underskott. Enheten arbetar med att göra 
undervisningsgrupperna större för att få ned kostnaderna. Enheten har färre lärare till 
hösten 2019. 
Gemensam Verksamhet 
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
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och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter 
genererar ett överskott med 1 830 tkr pga vakanser och allmän återhållsamhet med 
övriga kostnader. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och 
skolor 2 000 0 3 029 2 000 -1 029 

Inventarier/ utrustning förskolor 
och skolor 4 358 0 655 4 358 3 703 

Larm och säkerhet 3 000 0 0 3 000 3 000 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 730 1 000 270 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 104 500 396 

Summa 10 858 0 4 518 10 858 6 340 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

IKT-satsning förskolor och skolor 2 000 0 3 768 2 000 -1 768 

Inventarier/ utrustning förskolor och 
skolor 4 358 0 2 500 4 358 1 858 

Larm och säkerhet 3 000 0 1 000 3 000 2 000 

Modernisering av kök, utrustning 1 000 0 1 090 1 000 -90 

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 500 500 0 

Summa 10 858 0 8 858 10 858 2 000 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
Utomhusmiljö förskolor och skolor 
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp. 
IKT-satsningar förskolor och skolor  
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning 
för kommunens högstadieskolor. Medel har omdisponerats från Inventarier och 
utrustning. 
Larm och säkerhet 
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och 
skolor. Utdragen upphandlingsprocess gör att 2 000 tkr reserveras till 2020. 
Modernisering av kök 
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i 
övriga kök. 
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 
Modernisering av lärmiljöer. Medel har omdisponerats till IKT-satsningar. 



 

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport augusti 2019 99(119) 
 

 

5.8 Äldre- och omsorgsnämnden 
5.8.1 Inledning 
Vinjett 
Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och 
omsorgsnämnden. Ny utförare har tillträtt på Hagtorps vård- och omsorgsboende och 
förberedelse för att ta emot en ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och 
omsorgsboende har skett under perioden. Förebyggande enheten för äldre har mottagit 
pris för årets arbetsplats och hemtjänsten mottog det interna miljöstipendiet. 

Ansvarsområde och organisation  
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 
upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 
Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 
ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 
socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg/förstärkt hemgång är organiserat under 
biståndsenheten. 
Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt förebyggande 
verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt 
heminstruktör för syn och hörsel. 
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 
administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 
projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 
kvalitetsuppföljningar. 
 

Viktiga händelser under året 
Biståndsenheten - personer med insatser inom äldreomsorg 

• Upplands-Bro har ingått i överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid 
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. 
Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidar till ökad 
valfrihet hos individer som har fått ett beslut om plats på vård- och 
omsorgsboende. När en person ansöker om plats i annan kommun som ingår i 
överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så 
länge den enskilde behöver insatsen. Implementering av nya arbetssätt har 
påbörjats tillsammans med de 15 kommuner som har ingått i 
överenskommelsen. 
 

• Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 
tidigare utförare Frösunda omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan 
med Attendo för att säkerställa en god kvalitet. 
 

• Enheten har fortsatt arbetet med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring 
utskrivningsklara. FOU.nu har engagerats i syfte för att stärka samverkan med 
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primärvård och geriatrik. Ett gemensamt samverkansforum genomfördes i juni.  
Äldre- och omsorgsnämndens utföraravdelning 

• Av sex finalister till årets arbetsplats var fyra från utföraravdelningen. 
Kungsgården, hälso- och sjukvårdsenheten, förebyggande enheten och 
utföraravdelningens ledningsgrupp gick alla till final. Vinsten gick till 
förebyggande enheten, som fick dela priset med mark- och 
exploateringsenheten. 

Hemtjänst inom ordinärt boende och servicehus 

• Den cykelburna hemtjänstverksamheten tog emot kommunens miljöstipendium i 
juni, en bekräftelse på arbetet som bedrivs med koppling till miljö och 
hållbarhet, vilket gav såväl ledning som medarbetare ytterligare motivation att 
vidareutveckla miljöarbetet. 
 

• Genomlysning och anpassningar har genomförts under första delen av året med 
hjälp av en extern konsult. Uppdraget avslutades i juni och arbetet har därefter 
fortsatt i enlighet med framtagen handlingsplan i syfte att nå en ekonomi och 
verksamhet i balans. Behovet av kvalificerad personal ökar då fler brukare bor 
kvar hemma längre och har alltmer komplexa behov. Hemtjänsten står inför 
utmaningar när det gäller att rekrytera kvalificerad personal. 
 

• Fördelningen av fakturerade hemtjänsttimmar mellan egen regi och privata 
utförare är jämnt fördelade.   

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

• Flertalet medarbetare har tack vare god resursplanering fått möjlighet att gå från 
deltid till heltid. Personalen arbetar numer flexibelt i verksamheterna, vilket 
utvecklar såväl verksamhet som personal genom bland annat ökad kontinuitet 
och effektivitet. 
 

• Medarbetarnas delaktighet och engagemang har utvecklats genom att utse 
ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu måltidsombud, 
hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/dokumentationsstödjare 
och demensombud. Ombuden planerar aktiviteter utifrån ansvarsområdets mål, 
de implementerar rutiner och utför månadsvisa egenkontroller. 
 

• Verksamheterna har installerat digitala och interaktiva spelenheter, Tovertafel, 
som underlättar interaktionen för personer med demenssjukdom. Spelen har 
bidragit till ökad fysisk aktivitet och glädje. Smarta TV-apparater används i 
verksamheten, bland annat för att visa film, spela musik och för att väcka 
minnen. Kungsgården är pilotverksamhet för digital signering. Utbildningar för 
personal har påbörjats och kommer att fortgå under hösten. 
 

• Norrgården, Allégården och Kungsgården deltog i årets konstrunda, där 
konstgruppens verk för året visades upp för ett drygt 60-tal besökare. Rotary har 
under året bjudit verksamheternas konstgrupp på ett antal undervisningstimmar 
av en lokal konstnär, vilket inneburit ett stort lyft för hela verksamheten. 
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• I juni installerades ett nytt trygghetslarm på Norrgården. Nya larmfunktioner är 
boendelås, brandlarm, passagesystem och video för porttelefon, där funktionerna 
styrs via smarta telefoner. Detta förväntas skapa en ökad trygghet för brukarna, 
då exempelvis boendelås innebär att både personal och brukare slipper handha 
nycklar till lägenheterna. I november installeras nytt larm även på Allégården. 
 

• Under året har en rad utbildningar genomförts. Utbildning om demens och 
förflyttningsteknik har anordnats för all omsorgspersonal, föreläsning om positiv 
skyddsrond har genomförts för chefer och enhetsledare, samordnare har fått 
arbetsmiljöutbildning, enhetschef har fått utbildning i arbetsrätt och och 
slutligen har hela Kungsgårdens personalgrupp blivit demensvänner. 
 

• En handlingsplan har upprättats tillsammans med utbildningskontorets kostenhet 
för att förbättra avvikelsehantering, kommunikation och brister kring maten och 
måltiden. 
 

• Förebyggande enheten utbildade Kungsgårdens anhöriga till demensvänner. 
Hälso- och sjukvårdsenheten 

• Enheten har arbetat med digital inkontinensmätning, Tena Identify, i 
pilotverksamhet på Allégården. 
 

• Tillsammans med personal på Kungsgården har medarbetare inom hälso- och 
sjukvårdsenheten påbörjat utbildning kring digital signering, vilket ska 
genomföras som pilot där. 
 

• Enheten har anordnat utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik, 
läkemedelshantering samt föreläsning om demens. 

Förebyggande enheten för äldre 

• Förebyggande enheten har under perioden utökat antalet besökare på Kvistaberg 
med över 30 procent. Utökning har också skett när det gäller aktiviteter i den 
öppna verksamheten för äldre. Under året har en arbetsterapeut och en 
hälsopedagog rekryterats, vilka bidrar med multiprofessionell kompetens till 
teamet. 
 

• Inom dagverksamheten pågår en kartläggning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer 
och strategi vid demens. En undersökning har genomförts i samarbete med 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd samt biståndsenheten. Cirka 60 
personer har intervjuats, därav personer med demenssjukdom, anhöriga, 
pensionärsföreningar och andra professionella som kommer i kontakt med 
personer med demens. 
 

• För första gången anordnades i år Internationella seniorkampen, en tävling som 
syftar till att främja en hälsosam vardag för äldre. Tävlingen engagerade nästan 
400 deltagare från hela Sverige och Tyskland. Kungsgården, Norrgården och 
Allégården deltog också i tävlingen. 
 

• Förebyggande enheten för äldre arbetar på bred front med kultur för hälsa, 
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teatergruppen som anordnas i samarbete med Kultur -och fritid har blivit en stor 
succé. 
 

• För att ge ännu bättre stöd till anhöriga i kommunen startade enheten projektet 
anhörigambassadör och utökade även antalet stödsamtal. 
 

• Enheten mottog under våren utmärkelsen årets arbetsplats 2018. 
Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och 
omsorgsboendet Hagtorp samt förberedelsen av mottagandet av ny utförare 
enligt upphandlingsmodellen Lagen om valfrihet, LOV, inom vård- och 
omsorgsboende. Detta innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden i 
Upplands-Bro kommun ingår i valfrihetssystemet. 
 

• Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 
verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen har även 
drivit arbetet med Tena Identify, inköp av Tovertafel och pilotprojektet digital 
signering samt utbyte av larm på Norrgården. 
 

• Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har 
pågått under perioden.  Detta innebär att avdelningen är fulltalig och har utökats 
med en tjänst. 

  

• Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 
 

 

5.8.2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 
bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 
nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 
som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 
med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
Utveckla valfriheten och aktiva val 
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Kommentar 

Biståndsenheten 

• Insatser och aktiviteter har genomförts med olika aktörer för att öka 
informationen om kommunens valfrihetssystem och vilka val brukare kan göra 
inom till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enheten har, 
tillsammans med kommunikationsstaben, gjort en översyn och revidering av de 
informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Ett stort arbete har även 
bedrivits tillsammans med Storsthlm inför den länsövergripande 
överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för särskilt boende, som 
startade den 1 juli 2019. 

Kungsgården, Norrgården och Allégården 

• Enheterna arbetar ständigt för att det dagliga livet ska präglas av brukarens val 
och extra fokus har lagts på detta under året. Varje brukare har egen tid med sin 
kontaktman, där det exempelvis finns möjlighet att gå på bio eller åka och 
shoppa. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelse där tidigare (och 
nuvarande) intressen kartläggs. Som ett exempel har Kungsgården skapat 
möjlighet för en grupp att åka iväg och arbeta i ett snickeri, då det 
uppmärksammades att flera av de boende hade detta intresse gemensamt. 
Aktiviteten har varit mycket uppskattad. 
 

• Frekvensen för brukarråd har utökats. Stående punkter på agendan är frågor 
kring trygghet, delaktighet, självbestämmande, måltiden, aktiviteter samt inom- 
och utomhusmiljö. 
 

• Norrgården och Allégården har arbetat med att utveckla bemötandeplaner och 
har målet att samtliga brukare ska ha en sådan vid årets slut. Planen beskriver 
vad man som personal bör tänka på i bemötandet av varje enskild individ utifrån 
behov. 

Förebyggande enheten för äldre 

• Förebyggande enheten har utökat antalet aktiviteter. 
Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd håller i arbetet gällande 
socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser. Resultat från 
brukarundersökningen presenteras i oktober. 
 

• Ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende öppnar sin 
verksamhet i september. Avdelningen har varit involverade i detta arbete. 
Enstaka platser på boendet finns tillgängliga enligt upphandlingsformen Lagen 
om valfrihet, LOV. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

   82%  

Öka andelen brukare som 
upplever att de fick välja sin    79%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 
hemtjänstutförare i 
jämförelse med föregående 
år 

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

     

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

     

Öka den brukaranpassade 
informationen om valfrihet 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde i 
jämförelse med föregående 
år. 

     

Öka antalet icke 
biståndsbedömda aktiviteter 
för Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år. 

     

Övergripande mål: 
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

Nämndmål: 
Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för alla 

 

Kommentar 

Biståndsenheten  

• Projektet trygg/förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten. Teamet 
arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande för alla genom exempelvis 
digitala lösningar inom hemtjänsten såsom trygghetslarm och digitala inköp. 
Undersköterskorna i trygg/förstärkt hemgång arbetar även på ett motiverande 
och rehabiliterande arbetssätt samt informerar brukare och/eller anhöriga om 
hjälpmedel samt kan bistå med kontakt till hemrehabiliteringen. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus 

• För att minska risken för fallskador görs riskbedömning hemma hos brukaren. 
Vid förhöjd fallrisk tas kontakt med hemrehabilitering. Vid fall i hemmet tas 
kontakt med primärvården. 

Kungsgården 

• Enheten kommer att delta i Balansera mera. Under en vecka i oktober får all 
personal, anhöriga och brukare möjlighet till olika utbildningar och 
föreläsningar inom fallprevention. I samarbete med läkarorganisationen inom 
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Familjeläkarna pågår ett ständigt arbete med fallförebyggande åtgärder. 
Sjukgymnasten rapporterar alla fall som har inträffat under månaden till 
Familjeläkarna. Rapporterna ger en helhetsbild och möjlighet att minska den 
framtida fallrisken. 

Norrgården och Allégården 

• Enheten har som mål att öka antalet aktiviteter under 2019 i syfte att bevara och 
förbättra de boendes fysiska och psykiska välbefinnande samt bidra med 
stimulans och glädje. Genom en utsedd aktivitetsansvarig för hela verksamheten 
har aktiviteter och samvaro ökat under perioden. Aktivitetsansvarig 
sammankallar till aktivitetsmöten med aktivitetsombud varje månad, samordnar 
alla aktiviteter, resor, högtider, traditioner, skaffar material till aktiviteter samt 
instruerar ombuden. Två gånger per dag har alla avdelningar aktiviteter, till 
exempel promenad, högläsning, sittgymnastik, planteringar i trädgården, 
trubadur med dans, bingo eller café. 
 

• Varje månad skriver kontaktmannen månadsbrev till närstående, där de berättar 
kort om den gångna månaden och om kommande aktiviteter. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Exempel på förebyggande arbete som enheten bedrivit under perioden: 

• Bidragit till ökad användning av digital teknik för brukare 
• Påbörjat planering för balansveckan  
• Samverkat med Familjeläkarna 
• Deltagit i kvalitetsråd 
• Arbetat med Senior Alert och dess riskbedömningar 
• Genomfört förflyttningsteknikutbildning för personal 
• Riskanalyser vid inflytt, en gång per halvår samt utöver detta vid behov 
• Införskaffat extra halkstrumpor till varje verksamhet om en brukare behöver det 

omgående 
• Informerat om lämplig möblering 

Förebyggande enheten för äldre 

• På grund av stor efterfrågan finns nu två personal avsatta för teknikgruppen i 
Kungsängen. Enskild rådgivning kring tekniska frågor har utökats under 2019. 
Enhetens teknikansvarig har fått utbildning inom metodik. 
 

• På dagverksamheten startades en ny grupp för yngre personer med demens där 
teknik och tekniska hjälpmedel, som till exempel GPS, används i högre grad. 
Även i stödgrupperna tas ofta tekniska frågor upp. Under hösten kommer 
enhetens teknikansvarig att anordna teknikaktiviteter på dagverksamheten. 
 

• En ny gymnastikgrupp har startats upp i Bro. Utöver detta anordnas även 
musikcafé på söndagar i Bro. Även i Kungsängen har nya aktiviteter startats 
upp. 
 

• Volontärsamordnaren och kommunens demensspecialist tar fram en projekt- och 
tidsplan för uppstart av demensteam inom volontärverksamheten. Vid 
Alzheimerdagen den 2 oktober ska information ges om demensteamet med en 
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förhoppning att finna nya lämpliga kandidater. En informationsträff för 
volontärerna anordnas till hösten. 
 

• Norrgården, Allégården och Kungsgården utbildar Upplands-Bro kommuns 
första anhörigambassadörer under ledning av kommunens anhörigkonsulent. 
Första mötet anordnades i september. 
 

• Antalet stödsamtal för anhöriga fördubblades jämfört med 2018. Under hösten 
erbjuder kommunens anhörigkonsulent och förebyggande enhetens 
hälsopedagog kvällar där anhöriga får möjlighet att praktisera mindfulness. 
 

• På Kvistaberg, där dagverksamheten bedrivs, har halkskydd införskaffats till 
trapporna för att förebygga fall. Där finns även rollatorer för såväl inomhus- som 
utomhusbruk. Under hösten anordnar förebyggande enheten för äldre 
balanstema för alla äldre som bor i kommunen. Under balansveckan anordnas 
olika aktiviteter med syfte att förebygga fall i både dagverksamheten och den 
öppna verksamheten. 
 

• Det nyrenoverade gymmet på Torget 4 används flitigt av pensionärerna, där de 
har möjlighet att träna styrka, smidighet och balans. Pensionärerna kan också få 
individanpassade träningspass av enhetens hälsopedagog. 
 

• Gymnastikgrupperna har utökas från en grupp till tre grupper. 
Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Avdelningen medverkar vid utvecklingsarbetet av den förebyggande 
verksamheten för äldre. 
 

• Avdelningen utforskar möjligheten att använda digital teknik (som inte berör 
medicinska värden) som förutsäger fallrisk. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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 

 5 500  4 921  

Öka antalet medverkande i 
volontärverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 40  32  

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

     

Minska antalet fallskador 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamheter i jämförelse 
med föregående år 

     

Öka deltagandet i 
dagverksamheten för  2 800  2 397  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 
personer med 
demenssjukdom i jämförelse 
med föregående år 

Övergripande mål: 
En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer 

 

Kommentar 

Kungsgården 

• Balkongerna på boendet är utformade så att de är tillgängliga för alla och 
attraktiva att vistas på. Attraktiv livsmiljö är en stående punkt på Kungsgårdens 
brukarråd samt anhörigråd. 

Norrgården och Allégården 

• Under våren gjordes en handlingsplan kring måltidsmiljön på varje avdelning. 
Detta efter att det på brukarrådet framförts klagomål på att personalen serverat 
mat ur kantiner. Kostombuden har efter detta genomfört egenkontroll en gång i 
månaden. Personalen har själva fått presentera sitt arbete vid arbetsplatsträffar 
för kontorsledningen. Detta skapade ytterligare engagemang och varje 
genomförd egenkontroll visar på ett allt bättre resultat. 
 

• En arbetsgrupp för trädgårdarna har bildats under året. Nya utomhusmöbler är 
inköpta och planteringar har gjorts i rabatter och växthus. I början av sommaren 
sattes två nya markiser upp för att skapa skugga under de varma dagarna, vilket 
möjliggjorde att boende på samtliga avdelningar kunde sitta ute och äta både 
lunch och middag. Under hela sensommaren har grönsaker skördats i 
trädgården. I maj fick verksamheten möjlighet att ta emot en språkelev från 
arbetsmarknadsenheten, som har till uppgift att dagligen vattna och ta hand om 
trädgården. 

Förebyggande enheten för äldre 

• Förebyggande enheten för äldre skapade en uteplats för äldre i Kungsängen och 
upprustade gymnastiksalen vid Torget 4.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Utredning gällande möjlighet till vård- och omsorgsboende från och med 85-års 
ålder har påbörjats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen och utbudet av 
anpassade bostäder för 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

     

 
Nämndens bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas till största del. De indikatorer som 
bygger på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar kan inte redovisas än, då 
svar presenteras under oktober. Vad gäller indikatorn för att kunna ansöka om insatser 
digitalt, saknas idag tekniska förutsättningar för genomförande. Vad gäller 
trygghetsboenden är det inte kommunen själv som bygger och förvaltar detta, utan det 
är Upplands-Brohus plats på trygghetsboende ges därmed genom en bostadskö. Äldre- 
och omsorgsnämnden verkar dock för att det ska byggas fler boendealternativ till äldre. 
 

5.8.3 Ekonomi 
Årets resultat 
Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 

Avvikelse 
201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 76 582 8 367 71 928 9 365 4 654 998 5 652 0 

Utföraravdelning
en 87 471 30 205 90 252 32 847 -2 781 2 642 -139 0 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 10 701 2 564 8 115 2 288 2 586 -276 2 310 0 

Summa 174 754 41 136 170 295 44 500 4 459 3 364 7 823 0 

Avvikelse för perioden 201808 kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades i Socialnämnden. 

 
Helårsprognos 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Myndighetsenheterna 119 167 12 800 114 082 14 415 5 085 1 615 6 700 

Utföraravdelningen 132 537 45 307 99 530 10 900 33 007 -34 407 -1 400 

Avdelningen för kvalitet- 
och verksamhetsstöd 16 241 3 846 13 097 3 402 3 144 -444 2 700 

Summa 267 945 61 953 226 709 28 717 41 236 -33 236 8 000 

 
Ekonomisk analys 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 7,8 mnkr, vilket 
motsvarar 6,0 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades delades budgeten från 
den tidigare Socialnämnden med reservation för justeringar mellan nämnderna. 
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Överskottet beror på medel avsatta för kommande lagändringar och överenskommelser 
inom äldreomsorgen. På helår prognostiserar Äldre- och omsorgsnämnden ett överskott 
med 8,0 mnkr. 
Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 5,7 mnkr  
Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 5,4 mnkr. Budgeterade medel är 
avsatta till att bland annat täcka den pågående överenskommelsen med regionen om 
minskade antal dygn innan hemgång från slutenvården samt bibehållet kostnadsansvar 
för val av vård- och omsorgsboende för den äldre. 
På helår prognostiserar enheten ett överskott med 6,4 mnkr där avsatta medel som 
nämns i stycket ovan inte har förbrukats enligt budget. 
Biståndsenheten visar ett positivt resultat med 0,3 mnkr 
Externa vård- och omsorgsboendeplatser - visar ett positivt resultat med 1,7 mnkr. 
Prognos i budget januari till augusti följer budget med 1 515 dygn. Samma period 2018 
var antalet dygn 1 044, en ökning med cirka 500 dygn 2019. Antalet äldre med 
komplexa svårigheter som samsjuklighet, hemlöshet och stora omvårdnadsbehov har 
ökat i antal. 
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr. 
Utförd tid inom hemtjänst ordinärt boende samt servicehus har ökat under perioden 
januari till augusti med 14 840 timmar i jämförelse med samma period år 2018. Insatsen 
trygg/förstärkt hemgång ökar möjligheten för individen att bo kvar hemma med 
hemtjänstinsatser. 
Personal och administration - visar ett negativt resultat med 0,7 mnkr då enheten har 
nyttjat konsult fram till sommaren 2019. Biståndsenheten prognostiserar ett överskott 
med 0,3 mnkr. 
Myndighetsenheten prognostiserar sammantaget ett överskott med 6,7 mnkr. 
Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 0,1 mnkr  
Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr och prognostiserar enligt 
budget. 
 
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 2,8 mnkr. 
Personalkostnaderna överskrider intäkterna, verksamheterna har höga kostnader för 
övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder för att minska underskottet pågår och 
organisationen ses över. Målet är att minst 75 procent av personalens arbetstid ska vara 
direkt brukartid. Genomsnittet är idag knappt över 60 procent, med stora variationer 
mellan geografiska områden. Enheten prognostiserar ett underskott med 3,3 mnkr.   
Vård- och omsorgsboenden - visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr. Verksamheterna 
bedriver ett intensivt utvecklingsarbete med bemanningsrutiner samt genomlysning av 
processer rörande inköp av livsmedel, hygienartiklar, näringsdrycker och liknande. 
Genomlysningen fortsätter under året. Kungsgårdens personalkostnader är lägre 
beroende på låga sjuktal, god bemanningsplanering samt att intäkterna från de boende är 
högre mot budgeterat. Prognosen för utföraravdelningens vård- och omsorgsboenden 
visar ett överskott med 1,1 mnkr. 
Hälso- och sjukvårdsenheten (inklusive tekniska hjälpmedel) - visar ett positivt resultat 
med 0,7 mnkr. Enheten prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr.  
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Förebyggande enheten för äldre - visar ett positivt resultat med 0,9 mnkr vilket beror 
dels på att planerad utökning av bemanningen har fördröjts något i avvaktan på 
behovskartläggning, dels att många aktiviteter kommer att starta upp under hösten. 
Perioden har präglats av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat antalet 
besök med 568 stycken, motsvarande 49,3 procent från januari 2018. Enheten 
prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. 
Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget ett underskott med 1,4 mnkr. 
Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 2,3 mnkr 
Avdelningen har haft lägre kostnader för personal på grund av fördröjning av 
rekryteringar. Avsatta budgeterade medel för att täcka ökade volymer samt behov av 
specialistkonsulter har inte nyttjats. 
På helår prognostiserar enheten sammantaget ett överskott med 2,7 mnkr. 

 
Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 69 1 056 987 

Renovering av lokaler 0 0 26 0 -26 

Kungsgården 198 0 82 198 116 

Dagverksamhet 50 0 0 50 50 

Norr/Allégården 270 0 85 270 185 

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 7 100 93 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 0 91 91 

Förebyggande enheten, 
uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 

Summa 2 355 68 734 2 287 1 553 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 1 006 1 056 50 

Renovering av lokaler 0 0 50 0 -50 

Kungsgården 198 0 198 198 0 

Dagverksamhet 50 0 50 50 0 

Norr/Allégården 270 0 270 270 0 

Norr/Allégården sängar/traverser 
(från 2018) 505 68 437 437 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 100 100 0 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 91 91 0 

Förebyggande enheten, uteplats 
Torget 4 85 0 85 85 0 

Summa 2 355 68 2 287 2 287 0 

 
Kommentarer investeringsredovisning 
I prognos beräknas investeringarna uppgå till budgeterat belopp. Justeringar på typ av 
investering kan skilja sig mot budget. 
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6 Miljöbokslut 

6.1 Ansvarsområde och organisation 
Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds, 
utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. 
Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat 
kommunens 5 kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Chefer 
inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i Svensk 
Miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även 
för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och 
återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 
Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av 
miljö- och hållbarhetsstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt 
kommunala bostadsbolaget, dvs 7 personer som arbetar gränsöverskridande. Miljö- och 
hållbarhetsstrategen utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet och 
fungerar som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud. Miljöombudet 
medverkar till ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt delta vid 
miljögruppens möten, bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i kontorets 
mål- och budgetarbete, samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om detta vid sitt 
kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 
Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 
för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Miljörevision av det 
systematiska miljöarbetet planeras till September 2019. 
Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 
inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 
näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår i en 
klustersamverkan med Håbo kommun och Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret 
ansökt om och blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten för att tillse att invånare 
får den service och information de behöver inför att underlätta energieffektivisering och 
därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären. 
  

6.2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8 
En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger 
till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa 13 
prioriterade områden och av dessa 6 betydande prioriterade områden för organisationen 
att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer har antagits som enheterna 
kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som helhet kan nå sina mål. 
Miljögruppen har sedan 2016 bl.a. arbetat fram rutiner, tillsammans med JP Infonet 
tagit fram för kontoren relevant lagstiftning, haft regelbundna träffar med chefer och 
personal inom sina respektive kontor och tillsett att miljöarbetet präglas av systematik, 
förnyelse och positivitet. 
2019 har genomsyrats av kommunikation och förankring av miljöarbetet mellan arbets- 
och ledningsgrupper inom organisationer för att underlätta och tillgängliggöra inför 
tredjepartsrevision hösten 2019. Framför allt har det handlat om att samtliga enheter ska 
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se över vilka indikatorer som gäller dem och ange aktiviteter för att bidra till att nå 
målen. Fokus har också varit att gå igenom miljöarbetet inom organisationen vilket kan 
anses fungera som alternativ till interna revisioner. 
Inom Energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och 
ansvarat för projektledning för tre evenemang riktade till invånarna: Earth hour, 
Solseminarie samt rådgivningen vid Fest i Byn. Samtliga inslag har bidragit till att föra 
vidare kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som 
finns. Kommunens invånare har alla möjlighet att vända sig till den centrala energi- och 
klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller 
byta till förnyelsebara energikällor. 

6.3 Viktiga händelser under året 
Utdelning av Internt miljöstipendium. I år gick stipendiet till både Hemtjänsten för 
deras insatser i att använda cykeln i stor utsträckning, samt till Siv Elomaa för hennes 
insatser i att minska matsvinnet bland elever i Lillsjöskolans kök. 
Earth Week under sista veckan i mars då Earth Hour hålls. Energi- och 
klimatrådgivning i samarbete med bygglovsenheten fick besök i Kontaktcenter av tio 
invånare som var intresserade av solceller på sina hus. Utställning av energi- och 
klimatrådgivningen både i Konstkuben i Bro samt i Kontaktcenter i Kungsängen under 
hela veckan. Evenemang i Bro centrum under lördagkvällen med eld- och ljusshow, tal 
av politiska talespersonen för miljö- och hållbarhetsfrågor samt framförande av lokal 
musikgrupp i Nyfiket. Totalt ca 230 besökare. 
Solseminarie i Kungsängen under våren för invånare som ville veta mer om möjligheter 
att använda solenergin i sina privata villor och bostadsrättsföreningar. 34 besökare. 
Föreläsare från Solkompaniet. 
Under sommaren registrerades kommunen som deltagare i One Planet City Challenge 
som i Sverige drivs av WWF. Genom detta gavs tillgång till internationell databas för 
att registrera information samt statistik utifrån de utsläpp som genereras på olika vis 
inom kommunen. 
Vi blev under året deltagare i Glokala Sverige, en sammanslagning mellan svenska FN 
och SKL och som ska ge stöd och förutsättningar till kommuner och regioner att 
praktiskt kunna arbeta med de globala hållbarhetsmålen och använda Agenda 2030 som 
metodik för en hållbar utveckling. 

6.4 En hållbar kommun i utveckling 

6.4.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan 

 
Upplands-Bro kommun är en snabbt växande kommun och antalet invånare har mellan 
år 2017 och 2018 ökat från 27 614 till 28 771 personer och per den 30 juni 2019 bor 
29 174 personer inom kommunen. Som organisation ser vi möjligheter i ett hållbart 
förhållningssätt och därmed hitta lösningar för att både minska resursanvändningen och 
minimera vår miljöpåverkan. Under 2018 och 2019 vill vi öka energieffektiviteten i 
våra fastigheter, öka antalet verksamheter som källsorterar samt öka andelen ekologiska 
produkter. 
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Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Total mängd köpt energi av 
kommunens verksamheter per 
invånare ska minska 5% 3,9% 

Antal verksamheter som källsorterar 
enligt beslutade riktlinjer ska öka 2 9 

Öka andelen ekologiska livsmedel -2 11 

Total energiförbrukning per invånare (MWh/inv). Utfallet anger minskning i energianvändning per invånare i procent jämfört mot 
samma period föregående år. 

 

Antal verksamheter. Utfallet anger antal verksamheter som påbörjat källsortering under året (för T2 hittills i år). 
 

Andel ekologiska livsmedel. Utfallet anger ökningen respektive minskningen (-) i procentandelar och för T2 gäller utfallet resultatet 
hittills i år jämfört mot utfallet helår 2018. Total procentsats för ekologisla livsmedel hittills 2019 är 43,64%. Utfallet för 2018 var 

46%. Målet är 50% ekologiskt till 2020. 

6.4.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan 

 
Ett förändrat klimat är ett av våra största hot för en god välfärd. Användning av fossila 
bränslen är en av orsakerna till ökade koldioxidnivåer i vår atmosfär, och vårt mål är 
därför att påverka för att minska våra utsläpp från vår fordonspark och 
persontransporter, både resor med fordon som tillhör organisationen, samt resor med 
egen bil i tjänsten. 
Metod som använts för att beräkna utsläpp från fordonsparken utgår från insamlad data 
om mätarställning från respektive verksamhet. Naturvårdsverkets mall för beräkning av 
koldioxidutsläpp har använts för att ange resultatet. 
Data finns för 51 av våra totalt 87 fordon. En schablon för T2 med utgångsvärde för 
helår 2018 har därför använts för 18 av de 36 fordon som ej är inrapporterade, och vi 
saknar värde för resterande 18 fordon. 
Flyg-, tåg-, buss- eller taxiresor i tjänsten är ej inberäknade. 
Egen bil i tjänsten är ej inberäknade i beräkning av koldioxidutsläpp. 
Indikatorn visar att kommunens koldioxidutsläpp från fordonsparken är 295 971 kg, 
vilket innebär utsläpp av 151 kg CO2 per person. 
En jämförelse i koldioxidutsläpp från våra fordon och transporter mellan åren 2018 och 
2019 sker vid årsbokslut. 
Ingående data för indikatorn antal körda mil i tjänsten med anställdas egna bilar, erhålls 
från Personalavdelningen och utgår från personalens egen registrering. 
 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Andel utsläpp av växthusgaser från 
kommunens fordonspark och resor i 
tjänsten med personbil minskar   

Antal körda mil med anställdas egna 
bilar (i tjänsten) minskar (mil/ 
årsarbetskrafter i kommunen) 5,7 12,7 

Data för 36 fordon inom den egna verksamheten saknas. 

 
Notera att jämförelsen med 2018 avseende indikatorn antal körda mil med anställdas egna bilar i tjänsten är ett helårsvärde, men 
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antalet mil ser ut att komma att minska även per helår 2019. 

6.4.3 Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg och ha 
ett aktivt Grön Flagg-arbete 

 
Under 2019 fortsätter förskolornas arbete med Grön Flagg – lärande om hållbar 
utveckling för barn och unga, enligt program som tagits fram av Håll Sverige Rent. 
Programmet ger pedagoger och lärare verktyg att förmedla kunskap om 
hållbarhetsfrågor, och målet är att barn och unga både deltar, planerar och genomför 
aktiviteter för en hållbar utveckling. Samtliga förskolor arbetar under året för en 
certifiering i enlighet med Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Andel förskolor som är Grön Flagg-
diplomerade 100% 100% 

6.4.4 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. 
Verksamheterna verkar och arbetar för att uppnå en god vatten- och grönstruktur med 
hög tillgänglighet. En mer detaljerad redogörelse görs i samband med årsbokslutet. 

6.4.5 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
utveckling 

 
Kommunen arbetar 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. 
Verksamheterna verkar och arbetar för att bidra till en socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar utveckling. En mer detaljerad redogörelse görs i samband med 
årsbokslutet. 
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7 Personalbokslut 

7.1 Sammanfattning 
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 
beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 
och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 
gemensamma välfärdsarbetet. 
Kommunen fortsätter att växa, vilket också har avspeglat sig i antal medarbetare. Sedan 
årsskiftet har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller visstidsanställd med 
månadslön ökat med fem personer, från 1947 medarbetare till 1952. 
Det är 1687 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. De månadsanställda som 
är visstidsanställda är 265 personer. 
I slutet av år 2018 bildades en kompetensenhet inom personalstaben, med ett utpekat 
ansvar för rekrytering och kompetensförsörjning. Till och med 190831 har 19 
rekryteringar slutförts av enheten. Ett systemstöd för schema- och vikariepool för hela 
kommunen är under införande och enheten kommer även att ansvara för rekryteringen 
av korttidsvikarier, sk timmisar, när detta är sjösatt. 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 
att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 
ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 
medarbetare. 

7.2 Personalstatistik 
Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform 201908 2018 2017 

Tillsvidareanställda 1 687 1 656 1 588 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 265 291 249 

Totalt 1 952 1 947 1 837 

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

Anställningsform 201908 2018 2017 

Tillsvidareanställda 1 632 1 594 1 517 

Tidsbegr.månadsanställda 224 247 210 

Timanställda 154 176 161 

Totalt 2 010 2 017 1 888 
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Könsfördelning 201908, tillsvidareanställda medarbetare 
  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 79 21 

Kommunledningsgruppen 50 50 

  

7.3 Attraktiv arbetsgivare 
Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i 
uppdrag och förväntningar, respekt och en hållbar arbetsmiljö fri från diskriminering. 
Upplands-Bro kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är 
stor konkurrens om kompetensen och Upplands-Bro vill erbjuda ett bra alternativ för 
dem som är jobbsökande, men också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är 
anställda. En arbetsgivare där det finns så bra utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet 
kan vara att föredra framför att söka sig till en annan arbetsgivare. 
Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som kommunen startar upp vart annat år 
och sträcker sig över två terminer. Urvalet har skett under vårterminen 2019 och startar 
upp september. 
Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 
medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner. 
Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 
deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 
egna arbetet hänger ihop med andras samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 
Nästa omgång som startar i september 2019. 
Ledarskap 
Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att: 

• driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 
• skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare attväxa och må bra 
• efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 
• hålla budget 

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den allmer 
komplexa omvärld som vi alla befinner oss i. 
Kommundirektören har ett chefsforum som träffas vid fyra tillfällen per år. Här skapas 
en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. Under 
2019 har fokus på dessa träffar legat på transformativt ledarskap. 

7.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats 

 
Under året har ett nytt samverkansavtal arbetats fram vars syfte är att 

• Öka medarbetarnas möjligheter till delaktighet och bredda medarbetarinflytandet 
genom dialog – efterleva personalpolicyn 

• Underlätta och fördjupa samverkan mellan parterna och därmed höja kvaliteten 
på besluten 
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• Integrera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande-, likabehandlings- och 
verksamhetsfrågor 

• Medverka till att kommunens arbetsplatser har ett ledar- och medarbetarskap 
som är präglat av helhetssyn, engagemang och professionalitet 

Medarbetarenkäten genomfördes i år i januari. Tidigare har den genomförts under 
oktober, vilket gjorde att resultatet var svårt att hinna jobba med innan juluppehållet. Vi 
har sedan några år tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre format. 
Enkäten innehåller de nio HME-frågorna som är framtagna av SKL, samt sex frågor 
som handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön. 
Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta 
fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, 
riskbedöms och följs upp under året. 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

HME 81 77 

Utfall 2018 avser utfallet 2017. HME-enkät genomfördes ej under 2018. 

7.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom 

 
I Upplands-Bro har cheferna det övergripande ansvaret för rehabiliteringen och en 
rehabiliteringsutredning ska inledas med alla medarbetare som varit sjukskrivna länger 
än 14 dagar. Detta dokumenteras i ett rehabiliteringsverktyg, Adato, för att enkelt kunna 
följas upp. Syftet är att klargöra tidigt om det finns behov av någon form av anpassning 
inför återgång i arbetet. 
  

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Sjukfrånvaro 5,8% 5,6% 

Varav kvinnor 6,3%, män 3,8% (201908) 

 

7.3.3 Heltid som norm 

 
Handlingsplanen för heltidstjänster är framtagna utifrån verksamheternas 
förutsättningar. Dessa mål fortsätter vi att arbeta med: 

• Ha heltid som norm vid anställningar 
• Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen 
• Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman 
• Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare 
• Minska framtida rekryteringsbehov 
• Förbättra strukturer och arbetssätt 

Förutom gemensamma mål har verksamheterna tagit fram verksamhetsspecifika 
aktiviteter. Ett nytt systemstöd för schemaläggning och vikariebemanning är upphandlat 
och ett införandeprojekt pågår. Samtidigt som systemstödet införs kommer även en 
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central bemanningsfunktion att startas. Bemanningsfunktionen kommer att ingå i den 
nya kompetensenheten inom personalstaben. Bemanningsfunktionen kommer att arbeta 
med rekrytering, bevakning och vidareutveckling av våra timvikarier 

Indikatorer Utfall 201908 Utfall 2018 

Andel medarbetare med 
heltidsanställning 84,5% 82,1% 

Varav kvinnor 83,4%, män 88,6% (201908) 
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Underlag till budget 2020 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar underlag till budget 2020 för Kommunstyrelsen 
till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför budget 2020. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret 
sammanställt ett förslag till underlag till budget 2020 för kommunstyrelsens 
verksamheter. Underlaget bygger på budgetdirektivet från maj 2019 och 
beskriver hur verksamheten ska bedrivas inom 2019 års ram. 

Fokus för att rymma verksamheten inom ram 2020 ligger på effektiviseringar 
av strategiska och stödjande funktioner inom kommunledningskontoret samt 
omprioriteringar inom samhällsbyggnadskontoret. Arbetet med effektivare 
arbetssätt anpassade efter verksamheternas behov ska dessutom förstärkas. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019.

 Underlag till budget 2020 för kommunstyrelsen.

Barnperspektiv 

En effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet leder till bättre resultat 
och leverans för brukare och medborgare. Detta gäller även för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Karl Öhlander 

Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 

1. Underlag till budget 2020 för Kommunstyrelsen.
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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, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk 
planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och 
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och 
exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, 
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, statistik, tomträtter 
och arrenden samt GIS. 
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2 Verksamhetsåret 2020 

Kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningskontoret omfattar strategiska 
ledningsfunktioner och stöd till verksamheterna. Under 2020 kommer fokus att behöva 
ligga på anpassning och konsolidering av kommunens centrala stödfunktioner. 
Ledningsfunktioner måste dessutom anpassas utifrån de behov som krävs för att uppnå 
politiska prioriteringar. 

Samhällsbyggnad 
De verksamheter inom Samhällsbyggnadskontoret som ligger under Kommunstyrelsen 
är plan, mark- och exploatering, och övergripande samhällsplanering inklusive, 
regionplanering, kollektivtrafik, natur- och vattenvård samt statistik. 
Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar 
tillväxt. Både i hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål 
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. För att kunna möta utmaningar 
inom exempelvis bostadsförsörjning, trygghet och klimatfrågor måste vi utveckla vårt 
arbete med en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling på en övergripande 
nivå. 
Under 2020 kommer verksamten att arbeta med att vidareutveckla 

stadsbyggnadsprocessen och att fortsätta utveckla och stärka byggkedjan genom att: 

 ytterligare intensifiera arbetet med att få till bra och hållbara lösningar för 
kollektivtrafik och infrastruktur. I det ingår arbete med att utveckla Bro och 
Kungsängens stationsområden och centrum och kopplingarna däremellan. 

 Ta fram detaljplaner utifrån kommunens prioriteringar. 
 Stärka den röda tråden från visioner, mål och planering till detaljplanering och 

genomförande. Detta gör vi till exempel med kontors- och 
avdelningsövergripande samarbete i de fördjupade översiktsplanerna för Bro och 
Kungsängen. 

 Utveckla användningen av de kunskapsunderlag och som tas fram i pågående 
FÖP-arbeten. Till exempel kartläggningen av ekosystemtjänster och den 
socioekonomiska strukturen i kommunen och olika invånares tillgång till service 
och rekreation. 

 Planera för framtida drifts- och underhållskostnader av nya etableringar och 
verksamheter. 

 Utveckla förutsättningarna för närturism med nya och förbättrade mål- och 
besökspunkter. 

 Fortsätta det markstrategiska arbetet i syfte att värna och utveckla kommuens 
markinnehav. 

Kommunen måste också fortsätta att arbeta med frågan om bostadsförsörjning, framför 
allt för utsatta grupper på bostadsmarknaden. För Samhällsbyggnadskontorets del 
handlar det om att utveckla ett arbetssätt där vi i tidigt skede gör en analys av vilka vi 
planerar och bygger för. Under 2020 kommer vi att uppdatera kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning för denna mandatperiod, och arbeta vidare med aktiviteter kopplade 
till riktlinjerna. Det viktigaste är även här att utveckla det kontorsövergripande arbetet 
med bostadsförsörjningsfrågor. 
Det finns ett fortsatt stort intresse hos exploatörer att etablera sig i kommunen. Det 
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innebär också en utmaning i att säkerställa mark för de olika behov som finns inom 
förskola, skola, kultur- och fritid samt social omsorg och äldreboende. Sammantaget 
betyder det att verksamheterna behöver prioritera och utveckla sitt arbete med att: 
· planera för och prioritera en utveckling som är både socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar 
· tidigt kunna planera för det framtida åtagandet avseende drift och underhåll av 
allmänna anläggningar och tillkommande skötselytor 
Under 2020 fortsätter flera projekt under genomförande, exempelvis Ringvägen, 
Trädgårdsstaden i Bro samt Tegelhagen. 
Inom den översiktliga planeringen handlar arbetet under 2020 främst om att ta fram 
fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Planerna ska bidra till att styra 
utvecklingen i tätorterna mot ökad trygghet och ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart samhälle som uppskattas av invånarna. 
Ett annat mycket viktigt fokusområde är att utreda förutsättningar och föreslå inriktning 
för utvecklingen av Bro och Kungsängens stationsområden och centrum med bra 
kopplingar däremellan i samverkan med Trafikförvaltningen, Trafikverket med flera. 
Inom den översiktliga och strategiska planeringen ligger fokus 2020 främst på: 

 färdigställa arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. 
 färdigställa arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen. 
 utreda förutsättningar och föreslå inriktning för utvecklingen av Bro och 

Kungsängens stationsområden och centrum med bra kopplingar däremellan. Ska 
ske i samverkan med i samverkan med Trafikförvaltningen, Trafikverket med 
flera. 

 uppdatera riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning och implementera dem 
i organisationen. 

 genomföra åtgärder inom naturreservaten Lillsjön-Örnässjön, Frölunda och 
Lejondalssjön enligt skötselplan. 

 genomföra aktiviteter och åtgärder för att höja rekreativa kvaliteter och säkra 
utvecklingen av vår fantastiska natur, både tätortsnära och renodlade 
naturområden. Vi kommer till exempel genomföra aktiviteter ur 
utvecklingsprogrammet för Gröna Dalen och Grönplanen, utveckla 
strandpromenaden i Kungsängen och Tibbleviken, och genomföra 
skötselåtgärder av tätortsnära skogar. 

 implementera vattendirektivet och arbeta med förbättringar för kommunens 
vattenförekomster samt med åtgärder enligt vattenplanen 

 upphandla och genomföra restaurering av Lejondalssjön 
 utveckla arbetet med att ta fram egna statistiska underlag för prognos och analys 

inför kommande planering 
 utveckla förutsättningarna för närturism med nya mål- och besökspunkter i 

kommunen 
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3 Ekonomi 

3.1 Driftbudget 2020 

Tkr Utfall 2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 192 928 71 506 71 506 71 506 71 506 

Kostnader drift 193 798 201 916 201 916 204 524 207 184 

Nettokostnader drift 870 130 410 130 410 133 018 135 678 

Kostnader kapital 7 918 8 707 6 500 8 300 8 300 

Nettokostnader totalt *) 8 788 139 117 136 910 141 318 143 978 

*) För 2020 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet 

 

Budgetramen 2020 bygger på direktivet från maj 2019. Verksamheten 2020 för 
kommunstyrelsen ska bedrivas inom 2019 års budgetram. 

3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram 

 

Tkr 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Avgår engångsanslag    

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 0 2 608 2 660 

Volymförändring drift    

Särskilda satsningar och andra tillskott    

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar    

Förändring kapitalkostnader -2 207 1 800 0 

Förändring budgetram enligt budgetdirektiv -2 207 4 408 2 660 

Kommentarer förändring budgetram 

Kapitalkostanderna under 2020 förvväntas minska med 2,2 mnkr. Minskningen beror på 
att planerade invetseringsprojekt inte inleds och därmed inte leder till ökade 
kapitalkostnader. 

3.3 Konsekvensbeskrivning 

Samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde måste under 2020 
arbeta med effektiviseringar. Detta ska ske bland annat genom att etablera nya arbetssätt 
och verksamhetsövergripande strukturförändringar. 

Övergripande samhällsplanering 
Avdelningen arbetar idag med en utvecklad samverkan över avdelningsgränserna för att 
effektivisera kommunens personella resurser. Verksamheten är mycket aktiv i att söka 
stadsbidrag för att växla upp skattemedel inom natur- och vattenvårdsområdet. Viktiga 
frågor som utvecklingen av stationsområdena behöver lyftas vidare för att se hur 
finansiering ska kunna ske. Tankar om att utveckla statistikfunktionen pausas. 
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3.4 Specificering av riktade statsbidrag 

En allt större del av kommunens finansiering kommer i form av riktade statsbidrag 
direkt från staten/regeringen. Riktade statsbidrag är specialdestinerade statsbidrag som 
antingen oftast rekvireras eller har ett ansökningsförfarande som nämnden själv 
ansvarar för. 
Riktade statsbidrag är statsbidrag som inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning. Det riktade statsbidraget kommer inte, med andra ord, i det generella 
statsbidraget som nämnden får i sin budgetram. 
Specificerade satsningar som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning ingår 
i respektive nämnds budgetram och kan inte särskilt begäras från nämnden utöver den 
budgetram som nämnden får. 
Riktade statsbidrag 

Tkr Erhållet 2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020  

Finskt förvaltningsområde 660 660 660  

 Samhällsskydd och beredskap  1 033 1 099 1 099  

 Driftbidrag AMS och LAN  478 500 500  

 Flyktingbidrag Migrationsverket 
(överförmyndarverksamheten)  1 075 0 0  

 Energirådgivning  219 223 228  

Länsstyrelsen integration 656 545   

Deligationen mot segregation 178    

 LONA-bidrag (Naturvårdsverket)  675 45 180  

 4 974 3 072 2 667  

Kommentarer riktade statsbidrag 

Finskt förvaltningsområde 
Statsbidrag kopplat till att kommunen är ett Finskt förvaltningsområde. 

Samhällsskydd och beredskap 
Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för verksamhet inom 
området. 

Energirådgivning 
Bidrag från energimyndigheten. Upplands-Bro kommun är sammanhållande för 
Upplands-Bro, Sigruna och Håbo kommuner. 

LONA-bidrag 
Stadsbidrag som vi söker aktivt inom natur- och vattenvård för att växla upp 
skattemedel och kunna göra åtgärder som både vårdar naturen och ökar de rekreativa 
värdena i kommunen. I förutsättningarna för bidragen ingår att kommunen själva satsar 
en viss procent. För aktuella bidrag är kommunens del 10% och består av arbetstid. I 
redovisningen ovan ingår de medel som vi idag har fått beslut om. Sifran kan höjas för 
2020 när ny beslutsomgång redovisats från naturvårdsverket. 
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3.5 Investeringsbehov 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Lejondalssjön, restaurering 5 000   10 500 

IT-investeringar 3 000 3 000 3 000   

Ombyggnad av Granhammarsvägen 10 000 10 000  30 670 

      

Summa 18 000 13 000 3 000  1 170 

Kommentarer investeringsbehov 

IT-investeringar 
3 mnkr avsätts för att bibehålla nuvarande IT-infrastruktur. Investeringen avser 
nödvändiga reinvesteringar och uppgraderingar för att bibehålla säkerhet. 

Lejondalssjön 
I restaureringen av Lejondalssjön ingår även en tidigare beviljad (men ej här redovisad) 
investeringsumma på 2,5 mkr. Totalt beräknas hela åtgärden uppgå till cirka 7,5 mkr 
och således genereras avskrivningskostnader för motsvarande. Osäkerheter finns ännu 
om hur stor den slutgiltiga summan för åtgärden kommer att bli då upphandling av 
arbetet är under förberedande. 

Ombyggnad av Granhammarsvägen 
Avser trafikssäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid 
av- och påfartsramper till E18 samt ätgärder avseende gång- och cykelvägen. 
Ombyggnaden finanserias uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men 
för resterande del behöver investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i 
etapper under 2020 och 2021. Medel behöver säkerställas för båda dessa år. 
  

3.6 Exploateringsbudget 

 
Exploaterings- /genomförandeprojekt Utgifter (tkr) Inkomster (tkr) 

 Norrboda-Brunna verksamhetsområde  500 500 

 Ringvägen  18 000 0 

 Blommans förskola  600 600 

 Trädgårdsstaden i Bro  53 000 0 

 Tegelhagen  57 800 43 300 

 Granhammarsvägen  15 000 15 000 

 Lillsjöbadväg  10 000 10 000 

 Önska Hästsportanläggning  500 500 

 Kockbacka finplanering  500 0 

Totalt 155 900 69 900 
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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 en fastighet kommer att genomföras under 2020. 
Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras 
på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur. 

Blommans Förskola 
Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser 
ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark. 

Trädgårdsstaden i Bro 
Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna 
anläggningar. Inga inkomsterna förväntas under 2020. 

Tegelhagen 
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt 
utbyggnad av  allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas sker under 2020. 
Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från 
exploatörer. 

Granhammarsvägen etapp 2  
Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. 
Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Lillsjöbadväg 
Projektering av allmänna anläggningar pågår.  Utbyggnad av allmänna anläggningar 
beräknas genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras 
på markförsäljning. 

Önsta, Hästsportanlägging 
Byggstart av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Utgifter avser 
projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Kockbacka  
Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. 
Inga inkomster förväntas under 2020. 
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Svar på remiss - Näringslivspolicy för 
Stockholms stad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande gällande 
Näringslivspolicy för Stockholms stad som sitt eget. 

Sammanfattning 

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till en stadsövergripande 
näringslivspolicy enligt det uppdrag som gavs av stadens kommunfullmäktige i 
budgeten för 2019. Näringslivspolicyn är i första hand ett internt dokument för 
Stockholms stad och målgruppen är främst anställda i stadens egna 
verksamheter. 

Den föreslagna näringslivspolicyn för Stockholms stad syftar till att ytterligare 
stärka och utveckla företagsklimatet i staden – med målsättningen att ha 
Sveriges bästa företagsklimat 2025. Målsättningen ska nås genom att bland 
annat ha ett tydligt näringslivsperspektiv och en problemlösande inställning 
gentemot företagen. Myndighetsarbetet ska ha en tydlig servicedimension och 
stadens medarbetare ska vara möjliggörare i sin kontakt med företagen. Vidare 
är stadens ambition att vara ledande i genomförandet av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål, där ett tydligt fokus finns på de två mål som är extra relevanta 
för näringslivsutvecklingen (mål 8 och 9). 

Fyra fokusområden har definierats där staden önskar stärka sitt 
näringslivsarbete: 

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet

2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

4.Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2019

 Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 27 september 2019

 Näringslivspolicy för Stockholms stad – KS 2019/273



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-09-27 KS 19/0426 

Ärendet 

Stockholms stads näringslivspolicy syftar till att vägleda stadens 
näringslivsarbete och vara ett strategiskt verktyg för att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål: 

- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt

konkurrenskraftigt näringsliv

Näringslivspolicyn ska bidra till att staden utvecklar en organisation och ett 
arbetssätt för att bli mer näringslivsfrämjande och att förståelsen för 
näringslivets betydelse och näringslivsfrågor ökar inom staden. Policyn är i 
första hand ett internt dokument för Stockholms stad och målgruppen är främst 
anställda i stadens egna verksamheter. 

Fyra fokusområden har definierats där staden behöver stärka sitt 
näringslivsarbete. Fokusområdena är valda utifrån att insatser här bedöms göra 
största nytta, få bäst effekt och att näringslivsperspektivet behöver förstärkas 
inom dessa områden. 

Fokusområdena är: 

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet

2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

I kommunkoncernen Stockholms stad lägger näringslivspolicyn grunden för ett 
gemensamt utvecklingsarbete. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser i 
Stockholms stad ska bidra till kommunfullmäktiges mål att ha Sveriges bästa 
företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholms 
stad ska även vara ledande i genomförande av FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling enligt Agenda 2030. 

Barnperspektiv 

Stockholms stads näringslivspolicy får, såvitt Kommunledningskontoret kan 
bedöma, inga direkta konsekvenser för barn och unga. 
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Svar remiss – Näringslivspolicy för Stockholms
stad (KS 201 9/273)

Den föreslagna näringslivspolicyn för Stockholms stad syftar till att ytterligare
stärka och utveckla företagsklimatet i staden – med målsättningen att ha
Sveriges bästa företagsklimat 20 25. Målsättningen ska nås genom att bl and
annat ha ett tydligt näringslivsperspektiv och en pro b lemlösande inställning
gentemot företagen. Myndighetsarbetet ska ha en tydlig servicedimension och
stadens medarbetare ska vara möjliggörare i sin kontakt med företagen . Vidare
är stadens ambition att vara ledande i genomförandet av FN:s 17 globala
hållbarhetsmål , där ett tydligt fokus finns på de två mål som är extra relevanta
för näringslivsutvecklingen (mål 8 och 9).

Upplands - Bro kommun är positiv till förslaget för näringslivspolicy som
Stockholms stad presenterar. Att näringslivsperspektivet tydliggörs i stadens
service och myndighetsutövning skapar goda förutsättningar för att ytterligare
stärka företagsklimatet. Vidare ser vi kopplingen till Agenda 2030 och de
globala hållbarhetsmålen som en viktig del i en hållbar samhällsutveckling.
Policyns fyra fokusområden skapar en tydlighet och transpa rens gentemot
policyns målgrupper. Fokusområdena tydliggör de prioriteringar Stockholms
stad ska genomföra för att ytterligare utveckla det lokala företagsklimatet.



Stockholms stads 
näringslivspolicy

stockholm.se
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Stockholm ska ha Sveriges bästa 
företagsklimat 2025 och ett 
internationellt konkurrenskraftigt 
näringsliv

Inledning
Ambitionen med stadens näringslivsarbete är att Stockholm ska ha 
Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv. 

Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar 
till fler jobb, ökad skattekraft och ökad välfärd. En positiv spiral 
skapas när innovativa och företagsamma människor startar nya eller 
utvecklar befintliga företag som i sin tur leder till fler arbetstillfällen 
och i förlängningen till skatteintäkter för att finansiera stadens 
välfärdsåtagande. Företagande ger individer möjlighet till egenmakt 
och försörjning samt bidrar till levande och trygga stadsdelar för 
alla som bor och vistas där. Näringslivet spelar en också viktig roll i 
den lokala stadsutvecklingen. 

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska 
och internationella företag att etablera sig i krävs det att 
näringslivsperspektivet och insikten om företagens betydelse för 
staden och dess villkor är en naturlig del av stadens arbete. Stadens 
agerande gentemot företagen har betydelse för företagens 
förutsättningar att växa samtidigt som staden är beroende av 
näringslivets möjligheter att skapa arbetstillfällen. Att starta och 
driva företag ska vara enkelt och staden ska agera rättssäkert, 
effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. 

Alla stadens instanser ska vara välkomnande till företagande och 
staden ska ge likvärdigt bemötande och service till alla företag, 
stora som små men behöver anpassa sin information och rådgivning 
utifrån kundens behov. Stadens medarbetare ska verka med ett 
näringslivsperspektiv oavsett funktion i staden och ha en 
tillmötesgående och problemlösande inställning till företagens 
etablering och utveckling. Näringslivsperspektivet ska genomsyra 
stadens arbetssätt där medvetenheten om var och ens bidrag och 
ansvar är tydliga. Stadens medarbetare ska vara möjliggörare och 
trygga i att kunna vara rådgivande till företagen. Oavsett ett positivt 
eller negativt myndighetsbeslut ska det förmedlas på ett 
serviceinriktat och informativt sätt samt så snabbt som möjligt.
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I kommunkoncernen Stockholms stad lägger näringslivspolicyn 
grunden för ett gemensamt utvecklingsarbete. Samtliga nämnder 
och bolagsstyrelser ska bidra till kommunfullmäktiges mål att ha 
Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholm stad ska även vara 
ledande i genomförande av FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling enligt Agenda 2030. Bland hållbarhetsmålen finns flera 
som är relevanta för näringslivsutvecklingen i Stockholm. Bland 
annat mål 8 som handlar om att verka för en varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt och mål 9 som handlar om 
innovationskraftens betydelse för hållbar samhällsutveckling. 
Policyn ska bidra till stadens arbete för att uppnå dessa mål.

Bakgrund
Stockholm har ett starkt näringsliv och är en attraktiv plats att verka 
på som företagare. Näringslivet är diversifierat och består av en 
mångfald av branscher där drygt 80 procent av näringsgrenarna 
finns representerade. Totalt finns cirka 83 000 arbetsställen med 
drygt 680 000 arbetstillfällen i Stockholm. De flesta företagen är 
små, cirka 45 procent har 1 till 4 anställda. Endast ett 40-tal företag 
har över 1 000 anställda, samtidigt är dessa företag mycket viktiga 
för arbetsmarknaden då de står för en fjärdedel av jobben i 
Stockholm. 

Ett växande näringsliv är en förutsättning för att Stockholm ska vara 
en stark tillväxtregion, vilket i sin tur ger förutsättningar för en 
fortsatt god välfärd och ett bra liv i alla delar av Stockholm. Staden 
har höga ambitioner och kommunfullmäktiges mål för den växande 
staden är högt ställda. Näringslivet ska ses som en viktig part för att 
uppfylla målen men också en viktig möjliggörare för bland annat 
den teknikutveckling som behövs för att bemöta flera av de 
utmaningar staden står inför. Näringslivet är också en viktig 
förutsättning för att utveckla stadens verksamhet och Stockholms 
stad som organisation, bland annat som leverantör och utförare av 
kommunal kärnverksamhet som skola, förskola och äldreomsorg 
samt olika byggaktörer för bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och 
samhällsfastigheter i stadsplaneringen.

Syfte och omfattning  
Näringslivspolicyn syftar till att lägga fast en gemensam riktning 
för stadens näringslivsarbete för stadens nämnder och 
bolagsstyrelser. Policyn är i första hand ett internt dokument för 
Stockholms stad och målgruppen är alla medarbetare i stadens egna 
verksamheter. Genom att etablera en gemensam plattform, 
tydliggöra ansvarsfördelning och förbättra förutsättningarna för 
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samverkan i staden är näringslivspolicyn ett strategiskt bidrag till att 
företagsklimatet kan utvecklas och stärkas. Näringslivspolicyn 
pekar på behovet av utvecklingsarbete för att nå stadens 
målsättningar inom näringslivsuppdraget. 

Näringslivspolicyn definierar inriktning och ansvarsområden för 
stadens näringslivsarbete. Policyn syftar till att tydliggöra hur 
samordning och samverkan ska ske för att alla gemensamt ska 
kunna bidra till ett bättre företagsklimat och ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv

Policyn beslutas av kommunfullmäktige och förvaltas av 
stadsledningskontoret. Uppdateringar genomförs och beslutas vid 
behov i samband med stadens årliga budget. 

Utvecklingen av näringslivsarbetet enligt kommunfullmäktiges mål 
ska konkretiseras i nämndernas och bolagsstyrelsernas 
verksamhetsplaner. Näringslivspolicyn utgör ett stöd för nämnders 
och bolagsstyrelsers arbete. Där det finns behov av extra 
samordningsinsatser ska särskilda handlingsplaner tas fram. 
Handlingsplaner tas fram i samverkan med kommunstyrelsen och 
Stockholm Business Region.

Mål
Näringslivspolicyn vägleder och fungerar som ett strategiskt 
verktyg för stadens näringslivsarbete och bidrar till ökad 
måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål:

- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
- Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv. 

De övergripande målen för stadens näringslivsarbete specificeras i 
fyra fokusområden som syftar till att få nya företag att starta och 
befintliga företag att växa, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och 
nya arbetstillfällen. 

Stadens organisation och arbetssätt ska vara näringslivsfrämjande 
och förståelsen för näringslivets förutsättningar och behov ska vara 
hög i stadens verksamheter. Hela Stockholm ska erbjuda trygga, 
välfungerande och innovativa miljöer för företagande.

Intern samverkan ska öka för att staden ska vara proaktiv, smidig 
och serviceinriktad i relationerna med näringslivet. Kommunikation 
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och kontaktvägar ska utvecklas för att skapa tydliga ingångar, bättre 
service och effektivare myndighetsutövning.

Näringslivsperspektivet ska stärkas i stadsutveckling för att 
säkerställa att näringslivets behov tas med i ett tidigt skede i 
planeringsprocessen och ges goda förutsättningar att långsiktigt 
verka i staden. 

Näringslivet ska ses som möjliggörare i arbetet med att uppfylla 
stadens mål kring platssamverkan, integration och hållbarhet. 
Långsiktiga samarbeten ska finnas kring 
kompetensförsörjningsfrågor.

Näringslivspolicyns fyra fokusområden
Fyra fokusområden har definierats där staden behöver stärka sitt 
näringslivsarbete. Fokusområdena är valda utifrån att insatser här 
bedöms göra största nytta, få bäst effekt och att 
näringslivsperspektivet behöver förstärkas inom dessa områden.

Fokusområdena är:
1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens 

Nedan beskrivs de fyra fokusområdena tillsammans med 
utgångspunkt, önskad effekt, åtgärder, samordning och 
organisation. 

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och företagens roll för att 
skapa arbetstillfällen är avgörande för en fortsatt positiv tillväxt. I 
Stockholm finns generellt goda förutsättningar för företagande men 
dessa varierar i viss utsträckning för olika grupper och i olika delar 
av staden. För att fler företag ska kunna startas och växa är det 
därför viktigt att staden bidrar med långsiktiga och goda 
förutsättningar för företagande i hela Stockholm.1

Företagande ger egenmakt och försörjning till individer som startar 
och driver företag, skapar arbetstillfällen och bidrar till levande och 
trygga stadsdelar för alla som bor och vistas där. Företag producerar 
varor och tjänster som levererar samhällsnytta och genererar 
skatteintäkter som möjliggör välfärd. Att främja goda 

1 Företagande i en stad för alla, delrapport från Kommissionen för ett socialt 
hållbart Stockholm, sid. 52
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förutsättningar för företagande är därför avgörande både för en 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.2

Småföretagen utgör 99,4 procent av samtliga företag i Sverige. Det 
finns över en miljon småföretag. Fyra av fem jobb skapas i företag 
med färre än 50 anställda.3 För att företag ska satsa i Stockholm, 
behövs en förstående och tillmötesgående inställning från stadens 
sida som stimulerar företagande, entreprenörskap och innovationer 
och som erbjuder mötesplatser för branschdialog. Det sker en snabb 
utveckling av det svenska näringslivet som kommer ställa 
ytterligare krav på ett flexibelt och gynnsamt företagsklimat som 
bejakar innovationer och digitaliseringens möjligheter. Stockholm 
ska vara en stad som erbjuder goda möjligheter för fler att starta 
företag och uppmuntrar till innovationer och hållbar tillväxt. 

Stadens nämnder och bolag gör årligen inköp av varor, tjänster och 
entreprenader för stora belopp. Stadens verksamheter är beroende 
av en mångfald av företag som ser staden som en attraktiv 
affärspartner och som väljer att delta i upphandlingar. Genom god 
konkurrens erhåller staden bästa möjliga service och nytta för 
stockholmarnas skattepengar. 

Störst potential i form av nya jobb finns idag hos de redan befintliga 
företagen i Stockholm. Flertalet av de tillväxtskapande företagen är 
små med 5 till 50 anställda. Att göra det enklare för Stockholms 
företagare är av vikt för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. Även 
nya företagsetableringar, liksom nyföretagare är viktiga för ökad 
tillväxt. 

Önskad effekt
Nya företag startas och befintliga företag växer, och därmed skapas 
tillväxt i form av nya arbetstillfällen. Med fler människor i arbete 
som klarar sin egen försörjning skapas ett inkluderande Stockholm 
för alla. En ökad tillväxt bidrar också till ett starkt internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv. 

Åtgärder
 Främja nyföretagande och entreprenörskap för att bidra till 

ökad tillväxt samt ett inkluderande samhälle.
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region i samverkan med 

2 Företagande i en stad för alla, delrapport från Kommissionen för ett socialt 
hållbart Stockholm. 
3 SCB, Rapport välfärdsskaparna, Företagarna sid 6. 
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kommunstyrelsen, stadens bostadsbolag samt övriga berörda 
nämnder och bolag. 

 Främja småföretagande med fokus på ytterstadsstadsdelarna 
för att skapa ett inkluderande Stockholm för alla. 
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region i samverkan med 
kommunstyrelsen, stadens bostadsbolag samt övriga berörda 
nämnder och bolag. 

 Tillhandahålla en tydlig serviceprocess genom hela staden 
för företag som vill etablera eller omlokalisera sig i 
Stockholm.
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region i samverkan med 
kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, 
fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 
trafiknämnden samt övriga berörda nämnder och bolag.

 Tillhandahålla en central funktion för lokal 
näringslivsutveckling för att möta tillväxt- och 
utvecklingsfrågor i stadsdelarna.
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region 

Samordning och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens strategiska 
näringslivsarbete. Stockholm Business Region leder tillväxt- och 
utvecklingsarbetet av lokal näringslivsutveckling. Arbetet sker i 
samverkan med stadsdelsnämnderna och former för denna 
samverkan ska inrättas. 

Vid större etableringar eller omlokaliseringar av företag ska staden 
samordnas för att gemensamt och tidigt möta aktuella företag. För 
att utveckla en tydlig och sammanhängande servicekedja krävs ett 
samarbetsforum som består av berörda nämnder. Stockholm 
Business Region ansvarar för stadens arbete med 
etableringsförfrågningar och ska tillhandahålla en funktion som 
etableringsansvarig. Arbetet sker i nära samverkan med 
kommunstyrelsen samt med berörda nämnder och bolag. Former för 
samverkan och tydliga gränssnitt mellan Stockholm Business 
Region och berörda nämnder och bolagsstyrelser ska upprättas. 
Samarbetsformer och gränssnitt ska vara situationsanpassade. 
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Stockholm Business Region leder arbetet med nyföretagande och 
entreprenörskap i samverkan med berörda nämnder och 
bolagsstyrelser. Samverkansformer för arbetet ska upprättas. Även 
arbetet med att stimulera småföretag drivs från Stockholm Business 
Region i samverkan med berörda parter inom staden. 

Olika företag har olika behov, både utifrån sin storlek, geografiska 
placering, bransch etc. För en del företag är närmiljön en viktig 
fråga, medan andra snarare behöver fokusera på att lösa 
kompetensförsörjningsfrågor. För att möta företagens behov 
behöver olika samarbetsforum mellan staden och näringslivet 
finnas. 

 2. Förbättra service, tillgänglighet och 
     myndighetsutövning
Stadens medarbetare har genom sitt uppdrag, bemötande och 
arbetssätt en viktig roll för att Stockholms stad ska upplevas 
näringslivsvänlig av näringslivet. Myndighetsutövning, bemötande, 
tillhandahållande av service, digital infrastruktur och tjänster ska 
kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet. Plattformar för god 
dialog och tydlig information ska finnas och regelverket ska vara 
enkelt att förstå och efterleva. Kommunikationen med staden ska 
vara effektiv, begriplig och tillgänglig. 

Den vanligaste kontakten mellan kommunen och företagen sker vid 
tillståndsansökningar och tillsyn. Företagens verksamhet påverkas 
därmed av flera förvaltningar inom den kommunala organisationen, 
inte minst vad gäller myndighetsutövning. Kommunens service är 
en av flera viktiga delar av hur näringslivet uppfattar 
företagsklimatet. Stockholm genomför därför årligen en 
kundundersökning (Nöjd kund index - NKI) för att ta reda på vad 
företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. 
Målbilden för staden är att samtliga myndighetsområden ska ha 
”högt” i betygsskalan dvs. över 70 och uppåt. Arbetet med att 
utveckla stadens myndighetsutövning är en central del som ska 
utvecklas där servicefaktorer som tillgänglighet, attityder, 
rättssäkerhet, kompetens och bemötande behöver ses över. 

En viktig del i stadens service till företag är att göra information 
lättillgänglig och begriplig. För att förenkla för företagarna ska 
kontaktvägarna in till staden vara smidiga och tydliga. För att uppnå 
detta krävs det bland annat att företagare inte hänvisas runt i sina 
kontakter med staden utan hamnar rätt och får tillgång till den 
information de behöver. Staden ska ha tydliga regelverk och interna 
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processer som är transparenta och tydliga för att kunna möta 
företagens behov. 

Det ska vara enkelt för företag att delta i stadens upphandlingar och 
ha en god insyn i stadens inköpsarbete. Företag ska enkelt kunna få 
en samlad bild av inköpsbehoven i stadens olika verksamheter.
Staden ska i sitt inköpsarbete ta tillvara företagens idéer och 
potential för utveckling av verksamheten. Nya tekniska lösningar 
och arbetssätt ska uppmuntras så att kvaliteten i stadens 
verksamheter kontinuerligt kan utvecklas. För att öka kunskapen 
om nya lösningar ska staden använda olika former för 
marknadsdialog och innovationsvänlig upphandling.

Staden ska samverka med externa aktörer såsom 
intresseorganisationer och ha ett regionalt samarbete när det gäller 
näringslivsfrågor. Dialogen ska stärkas med andra kommuner i 
regionen samt med Region Stockholm. 

Önskad effekt 
Staden är lyhörd inför företagens behov och har en förståelse för 
företagarnas vardag. Det finns en god samverkan internt inom 
näringslivsfrågorna i hela staden. Staden är tillgänglig och 
serviceinriktad i sin kontakt med företag som på ett enkelt sätt kan 
kontakta staden. Ändamålsenliga kontaktvägar är etablerade och bra 
digitala lösningar finns att tillgå. Staden har en god samverkan med 
andra kommuner och regionen. 

Åtgärder
 Erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all 

kontakt med företag och entreprenörer. 
Genomförandeansvar: 
Alla nämnder och bolagsstyrelser.

 Vidareutveckla stadens myndighetsutövning och öka 
samverkan inom staden för att öka kundnöjdheten och uppnå 
ett resultat på minst 70 i NKI för alla berörda nämnder.
Genomförandeansvar: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden i 
samverkan med kommunstyrelsen och Stockholm Business 
Region. 

 Förenkla för företagare genom att tillhandahålla enkla och 
om möjligt digitala verktyg.
Genomförandeansvar: 
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Kommunstyrelsen, servicenämnden, Stockholm Business 
Region samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser.

 Tillhandahålla tydliga kontaktvägar för att underlätta för 
näringslivet. 
Genomförandeansvar:
Stockholm Business Region i samverkan med berörda 
nämnder och bolag.

 Säkerställa att stadens medarbetare har god kunskap om 
företagens vardag och processen för tillståndsgivning.  
Genomförandeansvar: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden i 
samverkan med kommunstyrelsen och Stockholm Business 
Region.

Samordning och organisation
Samverkan är en central del för de nämnder som ansvarar för 
myndighetsutövning inom sina respektive verksamheter i staden. 
Samsyn, helhetsgrepp och kunskap om andra nämnders 
tillståndsprocesser ska finnas så att staden uppfattas som en part 
gentemot näringslivet. För att stärka stadens interna samverkan bör 
samverkansforum finnas som ökar kunskapen om företagens behov 
vid kontakt med staden. 

Genom att tidigt möta företag som har komplexa ärenden som berör 
flera myndighetsområden inom staden ska snabbare hjälp kunna 
erbjudas. Syftet är att underlätta och förenkla dialogen mellan 
staden och företagen i starten av tillståndsprocessen vilket ger 
förutsättningar för en smidigare ärendehantering genom hela 
etableringen. Genom detta ökar också kompetensen hos stadens 
medarbetare kring tillståndsprocessen och företagen ges en samlad 
bild av stadens myndighetsutövning. 

3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
Stockholm ska vara en växande och attraktiv stad som lockar 
människor, företag och besökare från hela världen. För att 
åstadkomma detta behövs ett ökat byggande som skapar en 
sammanhållen stad för allas behov. Staden behöver en god 
tillgänglighet för både medborgare och företag för att ge alla 
möjlighet att utvecklas. Det är viktigt att näringslivets behov 
analyseras och tas med tidigt i stadsplaneringen och 
stadsutvecklingsprocessen. Tidig planering kan bidra till en bättre 
arbetsplatsbalans och näringslivets behov kan tas till vara för att ge 
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företagen en chans att växa och skapa arbetstillfällen i hela 
Stockholm. Denna planering syftar också till att säkerställa 
förutsättningarna för befintligt näringsliv. Staden behöver förbättra 
sin långsiktiga planering utifrån prognoser kring hur näringslivet 
utvecklas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Förutsättningarna och villkoren för företagare ser olika ut runt om i 
Stockholm. För att företag ska kunna starta, verka och växa krävs 
stabila grundförutsättningar på platsen. För att uppnå detta behöver 
stadens verksamheter samverka och ha en långsiktighet i det 
gemensamma arbetet. Företag som verkar på olika platser förväntar 
sig att den dagliga driften i stadsmiljön, såsom renhållning, 
parkering, skyltning, snöröjning, klotter och trygghets- och 
säkerhetsfrågor, ska fungera väl och på ett likvärdigt sätt i hela 
staden. 

Staden ska intensifiera arbetet med platssamverkan som syftar till 
att skapa trygga och attraktiva offentliga platser i Stockholm. I 
platssamverkan ingår att aktörer inom en geografiskt avgränsad 
plats samlas kring gemensam problemformulering, tydliga mål och 
aktiviteter för att nå målen. Näringslivet har en viktig roll i 
platssamverkan, både i problemformulering och vid aktiviteter för 
att nå målen.  

När företag väljer en plats för sin verksamhet finns det ett antal 
faktorer som är särskilt intressanta, främst tillgänglighet genom god 
tillgång till kommunikationer, marknader och arbetskraft. Staden 
behöver säkerställa att företagen ges långsiktiga förutsättningar, 
rättvisa spelregler och en kommunal grundservice som inte skiljer 
sig beroende på plats. Staden eftersträvar en funktionsblandad 
bebyggelse med arbetsplatser, bostäder och service inom samma 
områden. Det finns även behov av renodlade verksamhetsområden 
med möjlighet till lättare industri och störande verksamheter. I 
stadens senaste översiktsplan pekas tio områden ut som renodlade 
verksamhetsområden.4 Dessa områden ska innehålla för staden 
strategiskt viktiga verksamheter samt vara strategiskt placerade ur 
ett logistikhänseende.

I samband med att staden växer blir framkomlighet en allt viktigare 
fråga för stadens näringsliv. Enligt stadens framkomlighetsstrategi 
är det viktigt att skilja mellan olika typer av fordonstrafik. Många 
transporter är nödvändiga för stadens funktion och behöver därför 
främjas i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi. 

4 Översiktsplan för Stockholms stad 2018, sid. 60-61. 
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Nyttotrafiken är prioriterad.5 Transporter innebär miljöutmaningar 
vilka behöver mötas med fossilfria tekniker som elektrifiering och 
biobränslen samt smartare transportlösningar. Transportvolymerna 
kan dämpas med digitalisering och smart stadsplanering. Ett 
effektivare trafiksystem leder till mindre utsläpp och kortare restider 
vilket gynnar dynamiken på arbetsmarknaden och näringslivets 
transporter.

Stockholm är gynnat vad gäller antalet arbetsplatser. Det finns fler 
arbetsplatser än förvärvsarbetande, vilket innebär en större 
inpendling än utpendling. Arbetsplatser är ett viktigt medel för att 
utveckla staden i ett långsiktigt perspektiv. Stockholms arbetsplatser 
är dock inte jämnt fördelade över staden. Cirka två tredjedelar av 
arbetsplatserna finns i innerstaden trots att bara en tredjedel av 
invånarna bor där. En undersökning av kontorsmarknaden i 
Stockholm visar att den i hög grad är intresserad av centrala lägen 
med hög tillgänglighet till kollektiva färdmedel och ett rikt handels- 
och serviceutbud. Således är Stockholms kontorsmarknad idag, i 
huvudsak, koncentrerad till innerstaden och Kista samt till 
grannkommuner som Solna och Sundbyberg. Obalansen beror 
främst på tillgången till bättre kommunikationer bland annat med 
närheten till Arlanda, Kistas utveckling samt tillgång till attraktiv 
byggbar mark. Detta gör att även dagbefolkningen blir snedfördelad 
inom staden och att underlaget för lokal handel och service ges 
olika förutsättningar. 

Staden har under en längre tid arbetat med att öka attraktiviteten i 
söderort vilket har lett till en positiv utveckling. Det planeras också 
ett antal stora infrastruktursatsningar som kan skapa bättre 
förutsättningar för arbetsplatsbalans och befolkningsutveckling i de 
södra delarna av staden.6 

Önskad effekt
Staden erbjuder trygga, välfungerande, kreativa och innovativa 
miljöer för att driva företag i hela Stockholm. Det finns effektiva 
processer och tillgång till mark och lokaler för företag som vill 
etablera sig eller växa i Stockholm samt för företag som behöver 
omlokalisera sin verksamhet. Staden har en välfungerande och 
sammanhållen service till dessa företag. Via platssamverkan stärks 
områden för ökad attraktivitet och i stadsplaneringsprocessen ges 
företagen långsiktiga förutsättningar att driva sin verksamhet. 

5 Stockholms stads framkomlighetsstrategi, sid. 5
6 Översiktsplan för Stockholms stad 2018, sid 59
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Åtgärder
 Stärka företagarperspektivet i stadens strategiska 

trygghetsarbete och säkerställa goda förutsättningar för 
företagande i hela staden. 
Genomförandeansvar: 
Stadsdelsnämnderna i samverkan med kommunstyrelsen 
fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, 
Stockholm Business Region och stadens fastighetsbolag.

 Beakta näringslivets behov vid större infrastruktursatsningar 
samt i planering av stadens trafikmiljö. 
Genomförandeansvar: 
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden.

 Värna stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa 
långsiktiga förutsättningar för utveckling. 
Genomförandeansvar: 
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, 
fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, 
stadsdelsnämnderna, Stockholm Business Region, 
Stockholm Vatten och Avfall och fastighetsbolagen. 

 Beakta näringslivets förutsättningar vid utveckling av ytor 
nära eller i Stockholms verksamhetsområden.
Genomförandeansvar:
Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 
trafiknämnden i samverkan med Stockholm Business 
Region.

 Involvera det lokala näringslivet i arbetet med 
platssamverkan.
Genomförandeansvar: 
Stadsdelsnämnderna och trafiknämnden i samverkan med 
kommunstyrelsen och Stockholm Business Region.

 Intensifiera det strategiska arbetet för att öka antalet 
arbetsplatser, särskilt i stadens södra delar, översiktsplanens 
fokusområden, stadens renodlade verksamhetsområden och i 
områden som domineras av bostäder.
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region i samverkan med 
kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden.
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 Ta med näringslivsperspektivet tidigt i plan- och 
stadsutvecklingsprocesserna.
Genomförandeansvar: 
Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i 
samverkan med kommunstyrelsen och Stockholm Business 
Region.

Samordning och organisation
Ansvaret för stadsbyggnad och utveckling ligger hos de tekniska 
nämnderna och Stockholm Business Region bidrar med 
näringslivsperspektivet i den tidiga stadsutvecklingsprocessen. 
Samverkansforum mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser 
behöver skapas och särskild hänsyn ska tas till stadens utpekade 
renodlade verksamhetsområden där många parter behöver samverka 
för att uppnå en grundnivå för att därefter kunna gå vidare med 
utveckling i dessa områden. En samordnare för stadens renodlade 
verksamhetsområden ska finnas hos Stockholm Business Region.

En tydlig kontaktväg för företagen in till staden gällande frågor som 
rör stadsmiljön i deras närområde ska finnas hos respektive 
stadsdelsnämnd. I de fall då frågorna inte berör stadsdelens 
ansvarsområde hanteras frågorna av ansvarig nämnd. 

4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens 
Stockholms stad ska bidra till att öka tillgången till kompetens på 
arbetsmarknaden. En viktig förutsättning för företagens tillväxt och 
utveckling är tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. En 
fungerande kompetensförsörjning bidrar också till ökad välfärd och 
en socialt hållbar stad. 

Det ska finnas ett attraktivt utbud av utbildningar inom alla nivåer 
för snabb etablering på arbetsmarknaden och för att tillgodose 
näringslivets behov av rätt kompetens. Att möta utmaningen om 
kompetensförsörjning är ett gemensamt åtagande för många aktörer. 
Tillsammans med staden behöver näringslivet involveras i 
utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Det bör 
ske i ett tidigt skede för att matchningen ska bli så bra som möjligt, 
speciellt inom yrkesgymnasium och vuxenutbildning. Samverkan 
mellan näringsliv, universitet, skola, vuxen- och 
arbetsmarknadsutbildning är viktigt för att säkerställa en väl 
fungerande och långsiktig kompetensförsörjning. Att redan tidigt i 
grundskolan föra in utbildning om entreprenörskap är ett viktigt 
steg för att fler ungdomar ska bli intresserade av och få kunskap om 
att driva eget företag. 
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Efterfrågan på arbetskraft och befintlig kompetens matchar inte 
varandra. För att möta näringslivets behov av rätt kompetens 
behöver olika arenor och plattformar finnas mellan staden och 
näringslivet. Stockholms stads integrationspakt där näringslivet och 
staden verkar gemensamt för ett inkluderande och hållbart samhälle 
är en sådan arena. Det behövs också forum där staden tillsammans 
med näringslivet planerar och utformar utbildningar där det finns 
möjligheter till arbete. Staden ska vara involverad vid nya 
företagsetableringar för att kunna fånga upp behovet av kompetens 
så tidigt som möjligt i etableringsprocessen. 

För att näringslivet i Stockholm ska vara internationellt 
konkurrenskraftigt är specialiserade företag som verkar högt upp i 
de globala värdekedjorna viktiga. För dessa företag är 
kompetensförsörjningen avgörande. Staden har en roll i att bidra till 
att säkerställa att kompetens finns på plats för såväl företag som 
offentlig sektor. Stockholms stads ambition att möta de stora 
samhällsutmaningarna är hög. De lösningar som behövs ska vara 
hållbara och utnyttja digitaliseringens möjligheter och kräver 
högkvalificerad arbetskraft. Kompetensförsörjningen är redan idag 
är en av de viktigaste parametrarna vid företags val av ort för 
investeringar. 

När Stockholm lyckas attrahera kunskapsintensiva företag och deras 
investeringar följer positiva samhällsekonomiska effekter i form av 
arbetstillfällen, skatteintäkter och tillväxt. Konkurrensen om 
talangerna är i allt högre grad global och det är viktigt att Sverige 
inte hamnar efter utan skapar lösningar både regionalt och inte 
minst nationellt kring regelverken för att främja 
arbetskraftsinvandring. Stockholm ska vara en av världens mest 
attraktiva regioner att etablera sig i - för utländsk högkvalificerad 
arbetskraft, forskare och studenter. Det är avgörande för stadens 
välstånd hur väl staden kan fylla på den inhemska 
kompetensförsörjningen med utländska talanger inom bristyrken.

Önskad effekt
Stockholm ska vara en attraktiv stad som lockar människor och 
företag att arbeta, leva och verka i. Det ska vara enkelt att flytta till 
och arbeta i Stockholm. Näringslivet och staden ska ha långsiktiga 
samarbeten och näringslivet ska erbjudas tydliga kontaktvägar vid 
efterfrågan av kompetens. Det ska vara enkelt för näringslivet att 
hitta kompetens. Staden har en god samverkan med berörda aktörer 
både inom staden och externt. En strategi som visar på samverkan 
och processer för hur staden arbetar med kompetensförsörjnings-
frågorna ska finnas.
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Åtgärder
 Öka dialog och samverkan i staden gällande 

kompetensförsörjningsfrågorna.
Genomförandeansvar: 
Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden och 
utbildningsnämnden. 

 Öka samverkan mellan näringslivet och stadens 
yrkesutbildningar, både inom ungdomsgymnasium och 
vuxenutbildning, för att möta näringslivets behov av 
utbildning och kompetens. 
Genomförandeansvar: 
Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden.

 Utveckla nya och befintliga forum mellan staden och 
näringslivet för att tillgodose näringslivets behov av 
kompetens vid nya företagsetableringar.
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region i samverkan med 
arbetsmarknadsnämnden.

 Verka för enklare regler och smidigare processer för 
arbetskraftsinvandring för att fler talanger ska söka sig till 
Stockholm.
Genomförandeansvar: 
Stockholm Business Region i samverkan med 
kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden.

Samordning och organisation
Samverkan är en central del mellan berörda nämnder och 
bolagsstyrelser samt med näringslivet för att utveckla arbetet med 
kompetensförsörjningsfrågorna i staden. Arbetsmarknadsnämnden 
och utbildningsnämnden har ett gemensamt åtagande för att det ska 
finnas ett attraktivt och relevant utbud av utbildningar inom alla 
nivåer som kan tillgodose näringslivets behov. Samverkan mellan 
nämnderna ska intensifieras för att utforma en plan för hur staden 
ska arbeta med kompetensförsörjningsfrågorna. Dialogen med 
näringslivet bör ske i ett tidigt skede i utformningen av utbildningar 
och arbetsmarknadsinsatser, speciellt inom yrkesgymnasium och 
vuxenutbildning.

Arbetsmarknadsnämnden ska vara involverad vid nya 
företagsetableringar till staden för att möta upp behovet av 
kompetens så tidigt som möjligt i etableringsprocessen. Nämndens 
samarbete med Stockholm Business Region ska därför stärkas. 
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Ansvarsfördelning för det kommunala 
näringslivsuppdraget
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till 
kommunfullmäktiges mål att ha Sveriges bästa företagsklimat och 
ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Genom näringslivspolicyn har staden en gemensam bild av 
ambitionerna för stadens näringslivsarbete och uppdraget att 
tillsammans utveckla förutsättningarna för att Stockholms stad ska 
vara en näringslivsfrämjande organisation. Stadens nämnder och 
bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar i genomförandet av 
stadens näringslivspolicy. 

Kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret leder och 
samordnar stadens strategiska näringslivsarbete, klargör ansvar, har 
uppföljningsansvar samt föreslår om större satsningar. En styrgrupp 
för näringslivsfrågor under stadsdirektörens ledning leder stadens 
strategiska näringslivsarbete med representanter från relevanta 
nämnder och bolag. Huvudansvar för stadens näringslivsuppdrag 
ligger på Stockholm Business Region. Bolaget ska samordna och 
utveckla regionen tillsammans med näringslivet och investerare. 
Stockholm Business Region fyller en viktig funktion i att leda, 
stödja, samordna och utveckla stadens näringslivsarbete med 
berörda nämnder och bolagsstyrelser. 

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har en viktig uppgift i att 
säkerställa att deras arbetssätt genomsyras av ett 
näringslivsperspektiv samt att, inom ramen för sina budgetuppdrag, 
möta kommunstyrelsen och Stockholm Business Region i 
näringslivsfrågor som berör deras verksamhet. 
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Genomförande och uppföljning 
Näringslivspolicyn är ett måldokument som är långsiktigt och 
stadsövergripande. Policyn utgår från kommunfullmäktiges mål om 
att Stockholm ska vara en hållbart växande och dynamisk storstad 
med hög tillväxt, ett gott företagsklimat och ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv och definierar inriktning och 
ansvarsområden för stadens näringslivsarbete. Policyn syftar till att 
tydliggöra hur samordning och samverkan ska ske för att alla 
gemensamt ska verka för att uppnå kommunfullmäktiges mål. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för implementering av 
näringslivspolicyn. Implementeringen görs inom ramen för 
ordinarie planering och uppföljning av verksamheten. Policyns fyra 
fokusområden ska vägleda nämnder och bolagsstyrelser i hur 
arbetet i ordinarie verksamhet ska bidra till att nå stadens mål. I 
verksamhetsplanerna ska nämnder och bolagsstyrelser precisera hur 
de arbetar med att nå kommunfullmäktiges mål i enlighet med 
näringslivspolicyn. Där det finns behov av extra 
samordningsinsatser ska särskilda handlingsplaner tas fram. 
Handlingsplaner tas fram i samverkan med kommunstyrelsen och 
Stockholm Business Region.

Den ordinarie uppföljningen i tertialrapporter och 
verksamhetsberättelser utgör stadens uppföljning av 
verksamheternas insatser för att nå målen. Vid behov kan 
kommunstyrelsen uppmana och anmoda nämnder och 
bolagsstyrelser att vidta åtgärder för att uppnå målen. 

Stockholms stads näringslivspolicy gäller tills vidare. 
Uppdateringar av policyn kan vid behov beslutas i samband med 
stadens årliga budget.
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Kommunstyrelsen
Rotel I

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon 
Växel 08-508 290 00
Fax 
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Till berörd remissinstans

Remiss av Näringslivspolicy för Stockholms stad

Det gäller remiss av en Näringslivspolicy för Stockholms stad.

Näringslivspolicyn är främst ett internt styrdokument som definierar 
förhållningssätt, arbetssätt och ansvarsområden för hur staden ska 
arbeta och utveckla näringslivsarbetet. Samverkan och 
ansvarsfördelning är centrala delar. Näringslivspolicyn syftar till att 
ge en bra grund för hur staden ska nå uppsatta mål inom det 
kommunala näringslivsuppdraget.

Policyn ska vara vägledande och tydligt beskriva vad som ska uppnås 
inom stadens näringslivsuppdrag kommande år.

Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 2019-10-30. 
Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara inom utsatt tid.

Ansvarig handläggare är Carolina Zandén.
Telefonnummer: 0850829123.

Instruktioner för remissvar

Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads 
ärendehanteringssystem)

 Använd funktionen Svara på remiss för expediering till
kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).

 Använd korrespondensverktyget för att skicka de expedierade
handlingarna i Word-format till
RI-remissvar.SLK@stockholm.se

 Ange diarienummer KS 2019/273 i ämnesraden.
 Bilägg inte remissen.

Övriga remissinstanser
 Skicka remissvaret i PDF-format till

kommunstyrelsen@stockholm.se
 Skicka remissvaret i Word-format till

RI-remissvar.SLK@stockholm.se
 Ange diarienummer KS 2019/273 i ämnesraden.
 Bilägg inte remissen.
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Remiss av Näringslivspolicy för Stockholms 
stad

Remissinstanser

 Stadsledningskontoret
 Arbetsmarknadsnämnden
 Exploateringsnämnden
 Kulturnämnden
 Kyrkogårdsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 Servicenämnden
 Socialnämnden
 Stadsbyggnadsnämnden
 Trafiknämnden
 Utbildningsnämnden
 Äldrenämnden
 Överförmyndarnämnden
 Bromma stadsdelsnämnd
 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 Farsta stadsdelsnämnd
 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 Kungsholmens stadsdelsnämnd
 Norrmalms stadsdelsnämnd
 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 Skärholmens stadsdelsnämnd
 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
 Södermalms stadsdelsnämnd
 Älvsjö stadsdelsnämnd
 Östermalms stadsdelsnämnd
 Stockholms Stadshus AB
 Botkyrka kommun
 Danderyd kommun
 Ekerö kommun
 Företagarna
 Företagsgrupperna Stockholm
 Haninge kommun
 Huddinge kommun
 Idrottsnämndens
 Järfälla kommun
 KI
 KTH
 Lidingö stad
 LO Stockholm
 Länsstyrelsen i Stockholm
 Nacka kommun
 Norrtälje kommun
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Remiss av Näringslivspolicy för Stockholms 
stad

 Nykvarns kommun
 Nynäshamns kommun
 Region Stockholm
 Saco
 Salems kommun
 Sigtuna kommun
 Sollentuna kommun
 Solna kommun
 Sting
 Stockholms Handelskammare
 Storsthlm
 SU
 Sundbybergs stad
 Svensk handel
 Svenskt Näringsliv
 Södertälje kommun
 TCO Stockholm
 Tillväxtverket
 Tyresö kommun
 Täby kommun
 Upplands Väsby kommun
 Upplands-Bro kommun
 Vallentuna kommun
 Valnämnden
 Vaxholms stad
 Värmdö kommun
 Österåker kommun

Bilagor
1. KS 2019/273 Tjänsteutlåtande 
2. Bilaga, Stockholms stads näringslivspolicy

Med vänlig hälsning,

Carolina Zandén
Rotel I



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 
Utredare 
Utvecklingsstaben 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2019-09-27 KS 19/0385 

Kommunstyrelsen 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på remiss- Demokrativillkor för bidrag till 
civilsamhället, SOU 2019:35 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som
sitt eget.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet) har remitterat betänkandet SOU 
2019:35: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället till bland annat 
Upplands-Bro kommun för synpunkter senast den 31 oktober 2019. På grund 
av att Kommunstyrelsen sammanträder den 23 oktober 2019 föreslås 
paragrafen justeras omedelbart. 

Utredningen som föregått förslaget har haft syftet att se över 
demokrativillkoren i stadsbidragsförordningarna för att säkerställa att bidragen 
fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande 
värderingar. Betänkandet innebär ett förslag till ett förtydligat och enhetligt 
demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen. 

Kommunledningskontorets yttrande tillstyrker Kulturdepartementets förslag 
om ett förtydligat demokrativillkor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2019

 Kommunledningskontorets yttrande den 27 september 2019

Ärendet 

Betänkandet SOU 2019:35, eller Demokrativillkorsutredningen som den också 
kallas, lämnar förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den 
statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen har 
också tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och 
kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret. 

Demokrativillkorsutredningen föreslår att bidrag inte ska få lämnas till en 
organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för 
verksamheten, 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2019-09-27 KS 19/0385 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde,

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1
eller 2, eller

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Utredningen lämnar en analys av de svårigheter och utmaningar som de 
ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med de demokrativillkor 
som i dag gäller i bidragsgivningen. 

Utredningen har också sett över dagens bestämmelser för överklagande, 
återkallelse och återkrav av statsbidrag. 

Yttrande 

Upplands-Bro kommun har bjudits in att besvara Kulturdepartementets 
betänkande och yttrandet kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 

Kommunen välkomnar utredningen med syftet att förtydliga och enhetliggöra 
demokrativillkoret för bidragsgivningen hos statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheter och tillstyrker förslaget om att inrätta ett förtydligat 
demokrativillkor i stadsbidragsförordningarna. 

Barnperspektiv 

Att medborgare fritt kan gå samman, organisera sig och med gemensam kraft 
kanalisera sina intressen till de politiska beslutsfattarna är en förutsättning för 
en fungerande demokrati. Det civila samhället verkar som demokratiskola, 
röstbärare och opinionsbildare, skapar samhälls-nyttig verksamhet inom olika 
sektorer och bidrar till gemenskap och tillit mellan människor. Ett demokratiskt 
samhälle med god gemenskap för vuxna och barn innebär goda förutsättningar 
för barn och ungas goda livsvillkor.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Karl Öhlander 

Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 

1. Kommunledningskontorets yttrande den 27 september 2019

Beslut sänds till 

 Regeringskansliet, Kulturdepartementet
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Kommunledningskontoret

Datum

Julia Parkin
Utredare
julia.parkin@upplands - bro.se

2019 - 09 - 27

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Svar på remiss från Regeringskansliet SOU
201 9:35 Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället

Yttrande
Upplands - Bro kommun (ff. ”kommunen”) har fått tillfälle att yttra sig över
Kulturdepartementets betänkande som anges i rubriken. Kommunen välkomnar
utredningen med syftet att förtydliga och enhetliggöra demokrativillkoret för
den statliga bidragsgivningen och tillstyrker förslaget om att inrätta ett
förtydligat demokrativillkor i stadsbidragsförordningarna.

Den analys som utredningen lämnar om de svårigheter och utmaningar som
ansvariga statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter och även
civilsamhället har med rådande demokrativillkor vittnar om förslagets vikt och
betydelse. Kommunen känner igen de svårigheter som beskrivs i arbete t med
bidragsgivning till civilsamhällesorganisationer och välkomnar ett förtydligat
demokrativillkor som kommer att förenkla tolkning och tillämpning, såväl för
oss som kommun men även för de civila organisationerna.
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 
Utredare 
Utvecklingsstaben 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2019-09-24 KS 19/0421 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Svar på remiss - Revidering Stockholms stads 
Vision 2040, KS 2019/483 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som sitt 
eget. 

Sammanfattning 

Stockholms stad har remitterat sitt förslag till reviderad vision, Möjligheternas 
Stockholm – Vision 2040, till bland annat Upplands-Bro kommun i syftet att 
insamla strategiska inspel för att kvalitetssäkra visionens inriktning och 
innehåll. Sista dag att inkomma med svar på remissen är den 14 november 
2019. 

Den reviderade visionen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i 
Stockholm som möter samhällsutmaningarna och den ska även verka för att 
målen i Agenda 2030 uppfylls i de delar där staden har rådighet samt förhålla 
sig till de regionala utmaningarna och målen i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Kommunledningskontorets yttrande ser positivt på den reviderade visionen och 
anser att den är greppbar och tydlig. Kommunledningskontoret önskar särskilt 
kommentera tre saker; Vikten av genomförandet av Agenda 2030 och hur 
denna låtits genomsyra visionen; Betoningen på förbättrade 
pendlingsmöjligheter för ett hållbart resande, ökad tillväxt och säkrad 
kompetensförsörjning; och slutligen vikten av samverkan över regions- och 
länsgränser, vilken är en förutsättning för att vi tillsammans ska få hela 
Stockholm att växa. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019.

 Kommunledningskontorets yttrande den 24 september 2019.

Ärendet 

I detta ärende har Upplands-Bro kommun bjudits in som remissinstans att 
lämna synpunkter och strategiska inspel på Stockholms stads reviderade Vision 
2040, ”Möjligheternas Stockholm”. Det nya visionsförslaget har sin grund i 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-09-24 KS 19/0421 

tidigare visioner, Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass och Vision 2040 - 

Ett Stockholm för alla, och i de långsiktiga mål som framgår i Stockholms 
kommunfullmäktiges budget för 2019. Den reviderade visionen är, i likhet med 
budgeten, indelad i tre huvudteman med samma utgångspunkter som 
kommunfullmäktiges inriktningsmål: 

- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Revideringen har haft sin utgångspunkt i kunskaper om trender och globala 
strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda 
förutsättningar och utmaningar. Den reviderade visionen ska bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling i Stockholm som möter samhällsutmaningarna 
och skapar innovation, tillväxt och attraktionskraft. Visionen ska verka för att 
målen i Agenda 2030 uppfylls i de delar där staden har rådighet samt förhålla 
sig till de regionala utmaningarna och målen i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Den reviderade visionen syftar till att tillmötesgå förändrade utmaningar. Till 
2040 spås Stockholms stad ha genomgått stora förändringar. En ökad 
befolkning, nära 1,3 miljoner stockholmare i en Stockholmsregion med drygt 3 
miljoner invånare. Det kommer att finnas betydligt fler barn och äldre, och fler 
stockholmare med skilda behov och olika förväntningar ställer höga krav på 
stadens gemensamma yta och resurser. Stockholm påverkas också av flera 
andra stora samhällsutmaningar. Det förändrade klimatet är en av de största 
utmaningarna för framtiden som kräver både minskade utsläpp och stor 
anpassning. Hårdnande konkurrens i världsekonomin ställer krav på att 
fortsätta vara världsledande inom forskning, design och företagande. Den 
ökade sociala polariseringen är en annan utmaning, där klyftorna mellan olika 
grupper i samhället tenderar att öka, liksom mellan olika delar av landet. Det 
pågår också en digital revolution där tekniken blir en allt större del av det 
moderna samhället.  

Visionen har föreslagits att antas tillsammans med ett uppdrag till 
Kommunstyrelsen att utarbeta en kommunikationsplan och en 
hållbarhetsrapport. Syftet med denna hållbarhetsrapport är att särskilt påvisa 
styrkor och möjligheter i stadens hållbarhetsarbete. 

Från kommunledningskontorets yttrande 

Upplands-Bro kommun har bjudits in som remissinstans och yttrandet kan 
läsas i sin helhet i bilaga 1. 

Det finns ett kollektivt ansvar i regionen för genomförandet av Agenda 2030 
och även Upplands-Bro kommun arbetar aktivt med att integrera målen i de 
kommunala verksamheterna. Kommunens ser därför positivt på hur Agenda 
2030 låtits genomsyra Vision 2040, Möjligheternas Stockholm och välkomnar 
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det goda exempel som författaren visat på hur Agenda 2030 och de globala 
målen framgångsrikt kan integreras på ett såväl visionärt som praktiskt och 
mätbart sätt i den kommunala organisationen. Den reviderade visionen är både 
greppbar och tydlig. 

Upplands-Bro kommun välkomnar även särskilt betoningen på förbättrade 
pendlingsmöjligheter. Detta ger ett hållbart resande samtidigt som 
arbetspendlingen och kompetensförsörjning för hela Stockholmsregionen 
stärks. 

Slutligen är det viktigt att framhålla den viktiga ställning som Stockholms stad 
har i fråga om samverkan över kommun och länsgränser. Denna samverkan 
måste ständigt utvecklas för att bibehålla och utveckla en redan stark tillväxt 
för regionen. 

Barnperspektiv 

Stockholms stads reviderade vision beaktar barns rättigheter till goda 
livsvillkor. Visionen tar sikte på genomförandet av Agenda 2030, vilken i sin 
tur syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Att 
säkerställa konstitutionsefterlevnaden av Agenda 2030 och mänskliga 
rättigheter är av stor vikt för barn och ungas goda livsvillkor. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Karl Öhlander 

Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 

1. Kommunledningskontorets yttrande den 24 september 2019

2. Remiss – Stockholms stads vision 2040

3. Stockholms stadsledningskontors tjänsteutlåtande KS 2019/483

4. Stockholms stads vision 2040

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen Stockholms stad
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Svar på remiss från Stockholms stads
stadsledningskontor, Revidering Stockholms
stads Vision 2040, KS 201 9/483

Yttrande
Upplands - Bro kommun (ff. ”kommunen”) har fått tillfälle att som
remissinstans yttra sig över Stockholms stads revidering av stadens Vision
2040 , Möjligheternas Stockholm . Kommunen ser positivt på den reviderade
visionen och anser att den är greppbar och tydlig. Kommunen önskar särskilt
kommentera tre saker.

Den amb itiösa och omfattande utvecklingsagenda som Agenda 2030 och de
globala målen innebär som grundpelare för en hållbar utveckling ställer krav på
agerande , inte minst på en vägledande kärnkommun som Stockholms stad, men
likaså på alla andra kommuner i Sverige . Det finns ett kollektivt ansvar i
regionen för genomförandet av Agenda 2030 och även Upplands - Bro kommun
arbetar aktivt med att integrera målen i de kommunala verksamheterna.
Kommunens ser därför positivt på hur Agenda 2030 låtit s genomsyra Vision
2040, Möjligheternas Stockholm och välkomnar det goda exempel som
författaren visat på hur Agenda 2030 och de globala målen kan integreras på ett
såväl visionärt som praktiskt och mätbart sätt i den kommunala organisationen .
K ommunen anser vidare att agendan tillstyrks praktiskt genom den föreslagna
hållbarhetsrapporten och kommunikationsplanen för att säkra efterlevnaden
och genomförandet på samtliga nivåer i den kommunala organisationen.

Upplands - Bro kommun välkomnar även särskilt betoningen på förbättrade
pendlingsmöjligheter. Med nya Mälarbanan och fyrspår möjliggörs effektiv
pendling från kranskommunerna och andra städer in till Stockholm. Detta ger
ett hållbart resande samtidigt som arbetspendlingen och kompetensförsörjning
för hela Stockholmsregionen s tärks.

Slutligen är det viktigt att framhålla den viktiga ställning som Stockholms stad
har i fråga om samverkan över kommun och länsgränser. Denna samverkan
måste ständigt utvecklas för att bibehålla och utveckla en redan stark tillväxt
för regionen. Det är önskvärt att Stockholm tar en ledande roll och visar vägen
för hur regionala samarbeten fungerar effektivt och tydligt mellan kommuner
och andra aktörer. Tillsammans får vi hela Stockholm att växa.
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Kommunstyrelsen
Rotel I

Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon 
Växel 08-508 290 00
Fax 
kommunstyrelsen@stockholm.se
stockholm.se

Till berörd remissinstans

Remiss av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040

Vi behöver era inspel om förslag till reviderad vision för 
Stockhoms stad.

Stockholms stad behöver en strategisk utblick för att på bästa sätt 
kunna bidra till att Stockholm fortsätter att vara en fantastisk stad 
att bo, leva och verka i också i framtiden. Därför har Stockholms 
stad en vision om hur staden bör vara år 2040. Men eftersom 
Stockholm och dess omvärld förändras har vi reviderat visionen. 
Revideringen av visionen har tagit sin utgångspunkt i kunskaper om 
trender och globala strukturer som har betydelse för 
Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och 
utmaningar.

Detta är remissutgåvan av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040. 
Visionen är i likhet med Stockholms stads budget indelad i tre 
huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges 
inriktningsmål: 

• En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

• En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

• En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Visionen ska vara vägledande för stadens arbete med budget och 
verksamhetsplaner.

Förslaget till reviderad vision kommer att vara på remiss under 
perioden 19 augusti – 14 november 2019. Målet är att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut i januari 2020. Till dess 
behöver vi era kloka inspel för att kvalitetssäkra visionens 
inriktning och innehåll. Är det något viktigt perspektiv som saknas? 
Är det något område som har fått för mycket utrymme? Fångar vi 
de viktigaste omvärldsförutsättningarna? 

Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast
2019-11-14. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara 
inom utsatt tid.
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Remiss av Revidering -  Vision 2040 – Ett 
Stockholm för alla

Ansvarig handläggare är Carolina Zandén.
Telefonnummer: 0850829123.

Instruktioner för remissvar

Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads 
ärendehanteringssystem)

 Använd funktionen Svara på remiss för expediering till 
kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).

 Använd korrespondensverktyget för att skicka de 
expedierade handlingarna i Word-format till 
RI-remissvar.SLK@stockholm.se

 Ange diarienummer KS 2019/483 i ämnesraden. 
 Bilägg inte remissen.

Övriga remissinstanser
 Skicka remissvaret i PDF-format till 

kommunstyrelsen@stockholm.se
 Skicka remissvaret i Word-format till 

RI-remissvar.SLK@stockholm.se
 Ange diarienummer KS 2019/483 i ämnesraden. 
 Bilägg inte remissen.

Remissinstanser

 Stadsledningskontoret
 Arbetsmarknadsnämnden
 Exploateringsnämnden
 Kulturnämnden
 Kyrkogårdsnämnden
 Servicenämnden
 Socialnämnden
 Stadsbyggnadsnämnden
 Trafiknämnden
 Utbildningsnämnden
 Äldrenämnden
 Överförmyndarnämnden
 Bromma stadsdelsnämnd
 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 Farsta stadsdelsnämnd
 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 Kungsholmens stadsdelsnämnd
 Norrmalms stadsdelsnämnd
 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
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Remiss av Revidering -  Vision 2040 – Ett 
Stockholm för alla

 Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 Skärholmens stadsdelsnämnd
 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
 Södermalms stadsdelsnämnd
 Älvsjö stadsdelsnämnd
 Östermalms stadsdelsnämnd
 Stockholms Stadshus AB
 Arbetsförmedlingen
 Barnombudsmannen
 Botkyrka kommun
 Danderyd kommun
 Diskrimineringsombudsmannen
 Ekerö kommun
 Företagarna
 Företagsgrupperna Stockholm
 Haninge kommun
 Huddinge kommun
 Idrottsnämndens
 järfälla kommun
 KI
 KTH
 Lidingö stad
 Länsstyrelsen i Stockholm
 miljö och hälsoskydd
 Myndigheten för yrkeshögskolan
 Mälardalsrådet
 nacka
 Norrtälje kommun
 Nykvarns kommun
 Nynäshamns kommun
 Region Stockholm
 Saco
 Salems kommun
 Sigtuna kommun
 Sollentuna kommun
 Solna kommun
 Stockholm akademiska forum
 Stockholms Handelskammare
 Storsthlm
 SU
 Sundbybergs stad
 Svenskt Näringsliv
 Södertälje kommun
 TCO Stockholm
 Tillväxtverket
 Trafikverket
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Remiss av Revidering -  Vision 2040 – Ett 
Stockholm för alla

 Tyresö kommun
 Täby kommun
 Upplands Väsby kommun
 Upplands-Bro kommun
 Vallentuna kommun
 Vaxholms stad
 Värmdö kommun
 Österåker kommun

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande, KS 2019/483
2. Bilaga 1 Stockholms stads vision 2040 – Möjligheternas 

Stockholm

Med vänlig hälsning,

Carolina Zandén
Rotel I



 
Stadsledningskontoret
Staben
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Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se

Handläggare Till
Elisabet Bremberg
Helen Slättman
Telefon: 0850829372/332

Kommunstyrelsen

Revidering av Vision 2040 – Möjligheternas 
Stockholm 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar följande.

1. Revidering av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm 
godkänns, bilaga 1. 

2. Kommunstyrelsen ska beakta visionen vid upprättande av 
förslag till budget. 

3. Samtliga nämnder ska utgå från visionen i sin 
verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer 
och program.

4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga 
bolagsstyrelser i uppdrag att utgå från visionen i sin 
verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer 
och program.

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till en 
hållbarhetsrapport för att följa genomförandet av visionen.

6. Kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunikationsplan och 
genomföra kommunikationsinsatser för Vision 2040 – 
Möjligheternas Stockholm.

7. Uppföljning av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm ska 
ske inom ramen för det integrerade systemet för ledning och 
uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet (ILS). 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

1. Stadsdirektören får i uppdrag att utarbeta en 
kommunikationsplan och genomföra kommunikationsinsatser 
för Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.
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Sammanfattning
Utifrån uppdrag av kommunfullmäktige har ett arbete med 
revidering av Vision 2040 genomförts under våren 2019. Arbetet 
har letts av stadsledningskontorets stab och har involverat ett stort 
antal medarbetare i staden. I detta ärende redovisas ett förslag till en 
ny långsiktig vision för staden, Vision 2040 – Möjligheternas 
Stockholm. 

Förslaget till ny vision är, i likhet med budgeten, indelad i tre 
huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges 
inriktningsmål: 

• En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
• En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
• En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 

Revideringen av visionen har tagit sin utgångspunkt i kunskaper om 
trender och globala strukturer som har betydelse för 
Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och 
utmaningar. Dessa redovisas översiktligt i detta ärende. I 
genomförandet av visionen ska Stockholms stad även bidra till att 
målen i Agenda 2030 uppfylls i de delar där staden har rådighet 
samt förhålla sig till de regionala utmaningarna och målen i 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Den demografiska utvecklingen med fler barn och äldre i 
befolkningen är en särskilt viktig förutsättning. Hur befolkningen 
utvecklas är avgörande i planeringen för framtida behov av bland 
annat kommunal service och bostäder. Därutöver finns det flera 
stora och globala samhällsutmaningarna som påverkar 
utvecklingen, såsom miljö- och klimatförändringarna och en allt 
hårdare global konkurrens. Det finns även en ökad social 
polarisering idag, där klyftorna mellan olika grupper i samhället 
tenderar att öka, liksom mellan olika delar av landet. Världen är 
också mitt uppe i en digital revolution och hastigheten i 
förändringstakten ökar. Tekniken blir en allt större del av det 
moderna samhället. Stockholms stad kan dra nytta av de möjligheter 
som digitaliseringen skapar, om vi samtidigt förstår de risker och 
begränsningar som finns. 

Vision 2040 är en vision om hur staden tar till vara på möjligheterna 
och skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i 
Stockholm.
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Bakgrund
Stockholms stad har haft en stadsövergripande och långsiktig vision 
som överordnat styrdokument under drygt 12 år. Att utforma en 
gemensam vision för staden var ett arbete som påbörjades redan 
kring år 2005. Stockholms kommunfullmäktige beslutade i juni 
2007 om en gemensam vision för staden, Vision 2030, Ett 
Stockholm i världsklass. Utgångspunkten var ett antal 
framtidsanalyser av Stockholms utveckling och Territorial Reviews, 
Stockholm, där OECD utvärderade regionens styrkor och 
utmaningar. Visionen implementerades i stadens ordinarie 
styrsystem och kommunicerades till stadens medarbetare för att nå 
goda resultat och ökad delaktighet. 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2013 om att 
visionen skulle utvärderas och uppdateras, inte minst utifrån 
förutsättningen att staden växt snabbare än tidigare förväntat. Efter 
ett arbete som involverade många medarbetare i staden beslutade 
kommunfullmäktige om Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, år 
2015. Visionen har varit styrande för kommunfullmäktiges budget 
med treårsplan. 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2019 
givit kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och leda arbetet med 
att revidera Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben i samverkan med avdelningen för 
kvalitet och utveckling, avdelningen för finans och digital 
utveckling, kommunikations- och omvärldsavdelningen och 
personalstrategiska avdelningen. I processen med att arbeta fram en 
reviderad vision har även flertalet förvaltningar och bolag deltagit. 

Ärendet
I detta ärende redovisas ett förslag till revidering av stadens 
långsiktiga vision. Det nya visionsförslaget har sin grund i tidigare 
visioner och i de långsiktiga mål som framgår av 
kommunfullmäktiges budget för 2019. Visionen är, i likhet med 
budgeten, indelad i tre huvudteman med samma utgångspunkter 
som kommunfullmäktiges inriktningsmål: 

 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 

Revideringen tar sin utgångspunkt i kunskaper om trender och 
globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och 
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dess särskilda förutsättningar och utmaningar. Den reviderade 
visionen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholm 
som möter samhällsutmaningarna och skapar innovation, tillväxt 
och attraktionskraft. Visionen ska verka för att målen i Agenda 
2030 uppfylls i de delar där staden har rådighet samt förhålla sig till 
de regionala utmaningarna och målen i Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
En vision är till sin natur långsiktig. Men förutsättningarna för 
Stockholm och för kommunal verksamhet förändras i vissa 
avseenden snabbt och på ett sådant sätt att även en vision behöver 
revideras och förhålla sig till nya förutsättningar. Stadens vision 
behöver därför uppdateras för att fånga de senaste årens 
händelseutveckling och formulera utmaningar som förändrats eller 
tillkommit sedan den senaste visionen antogs. I det följande 
sammanfattas stadens utmaningar som ligger till grund för en 
reviderad vision. 

Stockholm år 2040 – en förändrad stad 
Stockholm år 2040 kommer att vara en annorlunda stad jämfört med 
idag. Vi kommer att vara fler - cirka 1,3 miljoner stockholmare, mot 
knappt en miljon idag. Tunnelbanan och kollektivtrafiken kommer 
att ha fått nya destinationer och väldigt många nya bostäder och 
arbetsplatser kommer att ha skapats. 

Stockholm kommer att fortsätta vara en växande stad. Allt fler 
människor vill leva sina liv här och det föds allt fler barn i 
Stockholm. Snart kommer en stor babyboom när 90-talisterna blir 
föräldrar - den största barnkullen sedan 1960-talet. Samtidigt ökar 
andelen äldre fort, procentuellt sett ökar de som är 80 år och äldre 
allra mest. År 2040 beräknas åldersgruppen över 80 år vara mer än 
dubbelt så stor som idag. Befolkningen blir allt äldre och det är 
antalet levnadsår med god hälsa som ökar. Fler stockholmare med 
skilda behov och olika förväntningar ställer höga krav på att stadens 
gemensamma yta och resurser används klokt. 

Förutom demografin finns det flera stora och breda 
samhällsutmaningarna som påverkar utvecklingen i hela världen. 
Det förändrade klimatet är en av de största utmaningarna för 
framtiden som kräver både minskade utsläpp och en stor 
anpassningen. Med en allt hårdare global konkurrens krävs allt 
större ansträngningar för att Stockholm ska fortsätta vara en 
världsledande region inom forskning, design och företagande. Det 
finns även en ökad social polarisering idag, där klyftorna mellan 
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olika grupper i samhället tenderar att öka, liksom mellan olika delar 
av landet. Det påverkar den ekonomiska utvecklingen både 
regionalt och nationellt.
Världen är också mitt uppe i en digital revolution och hastigheten i 
förändringstakten ökar. Tekniken blir en allt större del av det 
moderna samhället. Stockholms stad kan dra nytta av de möjligheter 
som digitaliseringen skapar, om vi samtidigt förstår de risker och 
begränsningar som finns. Vision 2040 är en vision om hur vi tar till 
vara på möjligheterna och skapar en social, ekonomisk och 
ekologiskt hållbar utveckling i Stockholm.

De demografiska förändringarna utmanar välfärden
Stockholm präglas av sin starka befolkningstillväxt. Det senaste 
decenniet har stadens befolkning ökat med i genomsnitt nära 15 000 
invånare per år och Stockholm är en av de snabbast växande större 
städerna i Europa. De demografiska förändringarna har en stor 
påverkan på välfärdssystemen. Stockholm står i likhet med övriga 
landet inför utmaningar med en åldrande befolkning som kommer 
att medföra ökad efterfrågan på äldreomsorg och anpassade 
boenden. Samtidigt ökar förväntningarna på välfärdstjänsterna när 
människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen 
och tillgängligheten ökar. 

Staden behöver därför fortsätta arbetet med att stärka kvaliteten i 
välfärden och värna och utveckla valfrihet och mångfald. Det föds 
många barn i Stockholm och utbyggnaden av förskolor och skolor 
behöver fortsätta, men befolkningen ökar också genom en stor 
invandring. Många av de nyanlända är i förvärvsverksamma åldrar 
vilket föryngrar befolkningen som helhet och innebär en stor 
utvecklingspotential om integrationen på arbetsmarknaden 
förbättras.

Diagrammet nedan visar stadens befolkningsprognos fram till år 
2040 och förändringarna i olika åldersgrupper. Enligt beräkningarna 
kommer det år 2040 att vara cirka 15 000 fler barn i förskoleåldern, 
1-5 år (+25 %) och 24 000 fler i skolåldrarna, 6-15 år (+23%). Det 
förväntas vara 10 000 fler ungdomar i gymnasieåldern 16-18 år än 
idag, vilket är en ökning med 39 procent. 

Trots att antalet personer i de mest yrkesverksamma åldrarna, 25–64 
år, ökar med 23 procent och beräknas vara 132 000 fler än idag så 
minskar deras andel av befolkningen. År 2019 var 59 procent av 
befolkningen i dessa åldrar och år 2040 beräknas andelen ha 
minskat till 55 procent. Samtidigt förväntas antalet personer över 80 
år mer än fördubblas och vara 37 000 fler än idag (+104 %), och 
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personer i åldern 65-79-år beräknas vara 47 000 fler år 2040 
(+42%). 

Förändring av befolkningen i Stockholms stad till år 2030 och 2040, 
fördelat på ålder

Källa: Sweco

Ett enkelt sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen 
kan komma att betyda för finansieringen av välfärden i framtiden är 
att relatera hela befolkningen i staden till antalet personer i 
yrkesaktiv ålder (20-64 år). Den på detta vis beräknade 
”försörjningskvoten” visar hur många, inklusive sig själv, var och 
en i yrkesaktiv ålder ska försörja genom sitt arbete. Ju högre kvot 
desto större försörjningsansvar per person. 

Försörjningskvoten       hela befolkningen 

                                      befolkningen 20-64 år

Detta är naturligtvis ett något grovhugget mått. Långt ifrån alla i 
åldern 20-64 år arbetar och det finns också personer under 20 år och 
över 64 år som förvärvsarbetar, men dessa personer svarar bara för 
en begränsad andel av den totala arbetsvolymen i timmar räknat. 
Trots sin enkelhet visar försörjningskvoten skillnader mellan olika 
regioner och förändringar över tiden avseende 
försörjningssituationen. Detta är särskilt viktigt för kommuner, 
eftersom kostnader för barn och unga och för dem som är riktigt 
gamla utgör en stor andel av kommunernas kostnader. 
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Försörjningskvotens utveckling 1990-2040, Stockholms stad och riket

Källa: Sweco

Försörjningskvoten i Stockholms stad minskade successivt från 1,67 
år 1990 till 1,54 år 2007 och har sedan varit i stort sett oförändrad 
fram till 2016 då den började stiga. Under 2020-talet kommer 
kvoten att stiga, eftersom en betydande del av de stora årskullarna 
från 1940-talet fortfarande är kvar i livet och de inte fullt lika stora 
årskullarna från 1960-talet börjar gå i pension. År 2040 beräknas 
försörjningskvoten i Stockholms stad vara i nivå med 1990. 
Försörjningskvoten i riket som helhet är högre och förväntas ligga 
på 1,83 år 2040, vilket är betydligt högre än 1990-års nivå. 
Samtidigt ökar spännvidden mellan kommuner med högst och lägst 
försörjningskvot, många kommuner hamnar på en kvot över 2,0. 
Detta kommer att innebära att pressen på det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet ökar. Sammanfattningsvis är utmaningarna för 
kommunal omsorg och välfärd stora.

Stora behov inom äldreomsorgen
Som framgår av befolkningsprognosen ökar andelen äldre drastiskt 
kommande år. Andelen äldre ökar något mer i innerstadens 
stadsdelar än i övriga staden. Samtidigt som behoven av omsorg 
ökar är det en självklarhet att kvalitén på omsorgen inte får 
försämras. Staden bedriver ett ständigt utvecklingsarbete för att 
upprätthålla den goda kvaliteten i vård- och 
omsorgsverksamheterna. 

Ett område med möjligheter till förbättring är den upplevda 
tryggheten. Av stadens brukarundersökningar framgår att brukare 
inom hemtjänsten och särskilt boende känner sig mindre trygga i 
Stockholm i jämförelse med riket som helhet. Utvecklingen har 
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överlag varit negativ över tid. Stockholms brukare inom daglig 
verksamhet LSS upplever dock i högre grad än i riket att de får 
bestämma om saker som är viktiga i vardagen, även om 
utvecklingen har varit något negativ under perioden 2016-2018.

För att möta framtidens behov av vård och omsorg pågår ett 
omfattande arbete i staden med att utveckla arbetsformerna inom 
omsorgen i form av bland annat kompetensutveckling för 
medarbetare och chefer, anhörigstöd och digital utveckling.1 En 
ökad samverkan med privata aktörer, civilsamhälle och Region 
Stockholm är också av största vikt. 

En tudelad arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Stockholms län är fortsatt stark och efterfrågan 
på arbetskraft är hög. Konkurrensen om kompetens är påtaglig och 
många företag uppger att deras tillväxt idag begränsas av bristen på 
arbetskraft. Även offentlig sektor och kommuner upplever en stor 
brist på arbetskraft. Stockholms stad har svårt att rekrytera vissa 
yrkesgrupper, exempelvis lärare, socionomer och sjuksköterskor 
samt personer till olika chefsbefattningar i staden. 

Samtidigt har fortsatt många arbetslösa en svag position på 
arbetsmarknaden och andelen långtidsarbetslösa av de 
arbetssökande ökar. Arbetsmarknaden i Stockholm präglas av 
tydliga skillnader i arbetslöshetsnivå utifrån födelseland och 
utbildningsnivå. Även sysselsättningsgraden skiljer sig åt beroende 
på födelseland. Diagrammet nedan visar att andelen sysselsatta 
bland inrikes födda är 85 procent för både män och kvinnor, medan 
motsvarande andel för personer födda utrikes är 68 procent för män 
och 65 procent för kvinnor. Utanförskapet på arbetsmarknaden är 
ohållbart om staden ska kunna möta behoven hos en åldrande 
befolkning.

1 Källa: Äldreomsorgens årsrapport 2018, Stockholms stad
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Andel sysselsatta 20-64 år efter födelseland och kön

Den största skillnaden i sysselsättningsgrad finns dock mellan 
personer med kortare eller längre utbildning. Högsta avslutade 
utbildning är avgörande för hur stor risken är att hamna i långvarig 
arbetslöshet. Bland personer med grundskola som högsta avslutade 
utbildning ligger sysselsättningsgraden på omkring 60 procent av 
befolkning medan den ligger på cirka 80 procent för dem med 
avslutad gymnasieutbildning. 

Andel sysselsatta 20-64 år efter utbildningsnivå 

När det gäller personer med högst grundskola är skillnaderna i 
sysselsättningsgrad mellan könen också störst. Bland utrikes födda 
kvinnor med kort utbildning är sysselsättningsgraden 42 procent 
och bland utrikes födda män är motsvarande andel 55 procent. För 
inrikes födda kvinnor med högst grundskola är 
sysselsättningsgraden 59 procent och för männen är den 64 procent. 
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Dock har sysselsättningsnivån ökat något det senaste decenniet för 
utrikes födda med låg utbildningsnivå. Bland inrikes födda med 
motsvarande utbildning har förvärvsfrekvensen däremot sjunkit 
under samma tidsperiod. Överlag innebär det att skillnaderna 
mellan lågutbildade inrikes och utrikes födda har minskat, samtidigt 
som denna grupp generellt alltmer halkar efter mer välutbildade 
grupper. 

Utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden och staden har en 
viktig uppgift att bidra till att vägleda och matcha personer till 
arbete genom utbildning. Förutom lägre utbildningsnivå har utrikes 
födda ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden beroende på bland 
annat bristande språkkunskaper, avsaknad av nätverk och kontakter. 
Men här kan näringsliv och offentliga arbetsgivare delta i arbetet 
med att göra dessa personer anställningsbara. Ett brett samarbete 
mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor 
behövs för att förbättra matchningen och öka integrationen på 
arbetsmarknaden och  tillgodose behovet av arbetskraft. 

Ännu klarar inte alla barn målen i skolan
Det finns idag drygt 190 000 barn i Stockholms stad under 18 år 
varav knappt en fjärdedel är tonåringar. Förskolan och skolan har en 
mycket stor betydelse för barn och ungas utveckling, men även 
fritiden och familjens ekonomiska situation påverkar förutsättningar 
för barn och ungas uppväxtvillkor. Grunden för barns utveckling 
läggs redan i förskolan. Forskning visar att en förskola som skapar 
goda lärande- och utvecklingsmöjligheter kan förbättra barns hälsa 
och främja senare skolprestationer. I Stockholms stad är deltagandet 
i förskolan högt, cirka 94-95 procent för barn i åldern 2-5 år. Men 
samtidigt är det cirka 2 500 stockholmsbarn i denna ålder som inte 
deltar i förskoleverksamheten och områden med sämre 
socioekonomiska förutsättningar har en lägre inskrivningsgrad. Där 
förskolan har som störst betydelse är deltagande således som lägst. 

Av eleverna som går ut årskurs 9  med hemvist i Stockholms stad är 
cirka nio av tio behöriga till ett yrkesprogram i gymnasiet2. Denna 
nivå har varit stabil i staden under de senaste 10 åren, medan 
utvecklingen i riket har varit negativ. Flickor är behöriga i något 
högre grad än pojkar. Resultatspridningen mellan skolor i årskurs 9, 
utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar, har minskat 
kraftigt det senaste året men är fortsatt stor även om en viss positiv 
trend kan ses avseende skolresultatens utveckling.3 

2 Yrkesgymnasierna kräver den lägsta behörigheten, här krävs inte godkänt i alla 
ämnen
3 Källa: Verksamhetsberättelse 2018, Utbildningsnämnden
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Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram efter 
hemkommun

Bekymmersamt är också en ökad frånvaro i skolan och en upplevd 
ökad otrygghet. Drygt en av tio elever har i skolenkäten i 
Stockholm svarat att man inte känner sig trygg i skolan och trenden 
är att andelen otrygga elever ökat något det senaste året. 

Av de elever som påbörjar en gymnasial utbildning är andelen med 
examen inom 4 år lägre i Stockholms stad jämfört med riket - både 
vad gäller elever som bor i Stockholms stad och elever som går i 
Stockholms gymnasieskolor. Trenden är dock att andelen elever 
som lyckas att ta examen ökar. Flickor klarar generellt av 
gymnasieutbildningen i högre utsträckning, men skillnaderna 
mellan könen tenderar att minska.

Andel(%) gymnasieelever med examen inom fyra år                      

Kommun
År

2015 2016 2017 2018
Stockholm 66 67 68 68
Göteborg 67 71 70 71

Malmö 62 62 65 66
Riket 69 71 71 71

Andelen elever som påbörjar högskolestudier inom 1 eller 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning är samtidigt högre i Stockholms stad 
jämfört med i riket. Kvinnor börjar studera i högre grad än män. 

Sammanfattningsvis är det en något sämre genomströmning på 
gymnasiet i Stockholm än i riket, men samtidigt en högre andel som 
går vidare till högskolan. Flickor och kvinnor klarar sig generellt 
bättre än pojkar och män genom hela skolsystemet. Det finns en 
viss positiv trend avseende skolresultaten i Stockholm stad de 
senaste åren, men skillnaderna utifrån elevernas socioekonomiska 
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förutsättningar är fortfarande stora. En utmaning är också de elever 
som inte känner sig trygga i skolan. 

Tryggheten och tilliten har minskat 
Ett ytterligare område som kräver ett ökat fokus är delaktighet, 
trygghet och säkerhet. Av stadens och nationella mätningar framgår 
att den upplevda tryggheten och tilliten till människor i vår närhet 
har minskat. Bristande tillit bidrar till att delaktigheten i samhället 
minskar och kan skapa grogrund för ökade sociala konflikter. Ett 
Stockholm där människor känner tillit till varandra och där det finns 
likvärdiga möjligheter att utvecklas lägger grunden för en socialt 
hållbar utveckling. 

Stockholms stad genomför årligen brukar- och 
medborgarundersökningar inom flera av stadens 
verksamhetsområden. Dessa undersökningar är ett verktyg i 
enheternas kvalitetsutvecklingsarbete. Inom stadsmiljöområdet 
ställs frågor för att få kunskap om hur människor upplever 
tryggheten i staden som helhet och i den egna stadsdelen. I 
diagrammet nedan redovisas resultaten avseende frågor om 
trygghet. 

Frågor om trygghet i medborgarundersökningen

Svaren på de flesta frågorna visar att tryggheten minskade 
framförallt mellan åren 2016-2017, för att därefter öka något igen 
mellan år 2017-2018. Det är framförallt hur man upplever 
tryggheten i staden som helhet, snarare än i den egna stadsdelen, 
som har minskat jämförelsevis kraftigt under åren 2015-2017. 
Skillnaderna mellan stadens stadsdelsområden är stora, men 
skillnaderna mellan områdena har minskat under de senaste åren.
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Samtidigt har de anmälda våldsbrotten minskat de senaste åren, och 
skillnaderna mellan stadens områden avseende våldsbrott har också 
minskat. Av diagrammet nedan framgår utvecklingen för hela 
staden samt för några stadsdelsområden med högst och lägst andel 
våldsbrott. 

Urval av olika våldsbrott, anmälda brott per 100 000 invånare

Källa: BRÅ. 
Anm: I våldsbrott ingår mord, dråp, misshandel, fridskränkning, våldtäkt, rån och 
olaga förföljelse 

På stadsdelsområdesnivå går det att se ett visst samband mellan 
anmälda våldsbrott och upplevd trygghet i stadsdelen, med 
undantag för Norrmalm och Södermalm där andelen brott är 
betydligt högre än vad den upplevda tryggheten indikerar. 

Skillnader i livsvillkor påverkar stadens attraktionskraft
Stockholm är en av världens bästa städer att bo och verka i. Under 
en lång rad år har konjunkturen varit stark med ökande 
sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Den positiva 
utvecklingen har gynnat de flesta stockholmarna, men det finns en 
oroande utveckling med växande skillnader i livsvillkor. 
Polariseringen på arbetsmarknaden är stor, där utrikes födda och 
personer med kort utbildning halkar efter. I skolan har elevers 
sociala bakgrund fått en allt större betydelse för deras prestationer, 
och människor med liknande socioekonomiska förutsättningar bor 
allt mer koncentrerat i Stockholm. 

Ytterst påverkar skillnaderna i livsvillkor stockholmarnas hälsa. 
Livsvillkorens skillnader försvagar också den sociala 
sammanhållningen, vilket skapar grogrund för sociala konflikter. 
Otryggheten i Stockholm är större i socioekonomiskt svaga 
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områden, men har ökat i hela staden. Därigenom påverkar den 
sociala ojämlikheten livskvaliteten för alla stockholmare och 
stadens samlade attraktionskraft. 

Näringslivet behövs i hela staden
Växande städer driver tillväxt och social utveckling och idag är 
urbaniseringen en av de främsta krafterna bakom den globala 
ekonomin. Stockholmregionen är Sveriges ledande tillväxtregion, 
med både en god ekonomisk tillväxt och stark befolkningstillväxt. 
Företagen i Stockholm konkurrerar i ökad utsträckning om 
kompetens, kapital och investeringar med andra stora städer i 
världen. En viktig förutsättning för att behålla konkurrenskraften 
ligger i förmågan att vara en attraktiv stad för företag att starta och 
utvecklas i. Stockholms stad behöver därför bidra med långsiktiga 
och goda förutsättningar för företagande i hela staden.

Generellt är förutsättningar för företagande goda i Stockholms stad 
men de varierar i viss utsträckning för olika grupper och i olika 
delar av staden. Näringslivet i staden är diversifierat med en 
branschbredd där 83 procent av samtliga näringsgrenar finns 
representerade. Stockholm har den högsta branschbredden i Sverige 
följt av Göteborg (77 %) och Malmö (74 %). Branschbredden har 
betydelse för attraktiviteten samt gör näringslivet mindre sårbart för 
förändringar i konjunkturen. Olika stadsdelar har sina egna 
profilnäringar som växer. I innerstaden och Kista finns 
kunskapsintensiva näringar och i vissa delar av ytterstaden finns 
verksamhetsområden med näringar inom t.ex. bygg, handel och 
logistik. Diagrammet nedan visar att cirka 60 procent av stadens 
arbetsställen och cirka 65 procent av de anställda idag finns i den 
inre staden. Tillväxten i antalet anställda har sedan år 2010 
framförallt skett i innerstaden medan många stadsdelsområden i 
ytterstaden släpar efter.

Förutsättningarna och villkoren för företagare ser olika ut beroende 
på var i staden företagsetableringen sker. Näringslivet förutsätter en 
god stadsmiljö där frågor som berör företagens vardag och närmiljö 
är välfungerande. Företag som verkar på olika platser förväntar sig 
att den dagliga driften såsom renhållning, parkering, skyltning, 
snöröjning, klotter och trygghets- och säkerhetsfrågor ska fungera 
väl. Brottslighet är idag en del av många företagares vardag och 
utmaningarna är särskilt stora i socioekonomiskt svaga områden. 
Både fysiska trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön samt socialt 
arbete är viktiga verktyg för att ge förutsättningar för företagande i 
stadens alla delar. 
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Procentuell fördelning av antal anställda och arbetsställen efter 
stadsdelsområde, kvartal 3 2017

Källa: Sweco

Bostadsbristen är en av regionens stora utmaningar
Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. 
Bostadsbyggandet har inte kunnat svara upp mot 
befolkningsökningen vare sig i Stockholms stad eller i Stockholms 
län. Konsekvensen är bostadsbrist, höga bostadskostnader, långa 
bostadsköer och ökad trångboddhet. Dagens brist på bostäder 
begränsar stadens utveckling och näringslivets tillväxt och drabbar i 
första hand socioekonomiskt svaga grupper och unga. 
Grundläggande för att kunna komma tillrätta med nuvarande 
bostadsbrist är en hög nivå på bostadsbyggandet. Stadens 
övergripande mål är att bygga 140 000 bostäder under åren 2010-
2030. Den samlade bedömningen är att staden har goda 
förutsättningar att nå de högt ställda bostadsmålen. Ett högt 
bostadsbyggande skapar också förutsättningar att motverka 
boendesegregation genom att främja lokal blandning av 
bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer i hela staden. 
Idag skiljer sig fördelningen mellan upplåtelseformer avsevärt på 
stadsdelsområdesnivå, från 68 procent hyresrätter i Skärholmens 
stadsdelsområde till 70 procent bostadsrätter i Kungsholmens 
stadsdelsområde. På stadsdelsnivå är ensidigheten i bostadsutbudet 
ofta än större.

Levande stadsmiljöer behövs
Hela Stockholm behöver växa och stadens alla delar behöver 
utvecklas för att bostadsmål och hållbarhetsmål ska kunna uppnås. 
Med en klok och strategisk planering kan hela Stockholm dra nytta 
av den stadsutveckling som genereras av ett omfattande 
bostadsbyggande. Stockholm ska vara en tät, sammanhållen stad 
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och blandad stad där bebyggelse och grönstruktur och 
stadskvaliteter samspelar och ger förutsättningar att skapa goda 
livsmiljöer. Det är viktigt att staden tillvaratar goda initiativ från 
aktörerna på marknaden och möjliggör kompletteringsprojekt som 
bidrar till stadens övergripande mål och skapar nya värden. Det kan 
handla om projekt som bidrar till stadskvaliteter som nya 
arbetsplatser, skolor och förskolor, kommersiell och offentlig 
service samt välgestaltade offentliga rum i alla stadens delar. 

De senaste åren har stadslivet i Stockholm utvecklats och berikats 
med ett växande utbud av restauranger, serveringar, nöjen, kultur, 
idrott, evenemang och fler levande stadsmiljöer. Med initiativ som 
tillfälliga parker, mobila matserveringar, stadsodlingar och 
marknader har stadslivet också fått nya ingredienser som skapar en 
rikare, flexiblare och mer dynamisk stad. Det är viktigt att denna 
utveckling kommer alla stockholmare till del. 

Goda möjligheter till idrott och fritid
När staden blir tätare är bra parker, tillgängliga naturområden, 
lekplatser, och goda möjligheter till idrott och särskilt angeläget. 
Idag är närheten till idrottsanläggningar överlag god i Stockholms 
stad, däremot är tillgången till anläggningar per invånare låg. Här 
exemplifieras detta med antal 11-mannaplan per 10 000 invånare.

11-spelsplaner natur- och konstgräs, antal/10 000 invånare

Källa:Kolada

Barn och ungdomar som deltar i föreningsliv eller andra 
organiserade fritidsaktiviteter mår bättre och har bättre 
studieresultat än andra unga. Fritidsaktiviteter kan även bidra till 
stärkt självförtroende och till positiva vuxenrelationer utanför 
familjen. För unga som har svårigheter i andra sammanhang kan en 
aktiv fritid därigenom verka kompenserande och bidra till en positiv 
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utveckling. Det finns emellertid stora skillnader i nyttjandet av det 
offentligt subventionerade fritidsutbudet inom Stockholms stad. En 
generell och tydlig trend är att barn och unga från socioekonomiskt 
svaga förhållanden, särskilt flickor, i mindre utsträckning deltar i 
organiserad fritidsverksamhet, vilket delvis kan förklaras av deras 
ekonomiska möjligheter att delta. För att motverka dessa skillnader 
behöver staden öka tillgängligheten till kultur- och idrottsaktiviteter 
för barn och ungdomar med fokus på socioekonomiskt svaga 
områden.

En fortsatt kraftig utbyggnad av transportsystemet behövs
Trots att det för närvarande görs stora investeringar i ny 
infrastruktur såsom tunnelbaneutbyggnaden, krävs en fortsatt 
kraftig utbyggnad av transportsystemet för att kunna möta 
befolkningstillväxten samtidigt som transportsystemets 
klimatpåverkan ska minska och fossila drivmedel fasas ut. Ett 
hållbart och kapacitetsstarkt transportsystem är en nödvändig 
förutsättning för ett ökat bostadsbyggande och en fortsatt hög 
tillväxt. Framförallt behöver kollektivtrafiken och cykelvägnätet 
prioriteras. Utvecklingen av Stockholm-Arlanda behöver också 
framhävas som en särskilt viktig förutsättning för transportsystemet. 
Den internationella tillgängligheten i form av tillgång till flyglinjer 
och avgångar är avgörande för Stockholmsregionens och hela 
Sveriges internationella konkurrenskraft. 

Framtidens kollektivtrafik måste bli mer attraktiv och bilanvändadet 
behöver minska. Idag är användandet av personbil högre i 
Stockholms stad jämfört med Malmö och Göteborg. Under perioden 
2000-2017 minskade bilåkandet per invånare i Göteborg med 6 
procent medan den i Stockholms stad endast minskade med 1 
procent, samtidigt ökade bilåkandet per invånare i riket. 
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Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare

Källa: Sweco

De tekniska försörjningssystemen behöver säkras
Den växande befolkningen ställer stora krav på alla stadens tekniska 
försörjningssystem, såsom värme, el, tele, elektroniska 
kommunikationer, avfall, vatten och avlopp, vilket kräver 
omfattande investeringar för att säkra tillgången på dessa resurser. 
Exempelvis när det gäller elnätet behövs betydande insatser för att 
trygga den nuvarande och framtida elförsörjningen. Även 
livsmedelsförsörjningen är en i sammanhanget viktig fråga. I en 
växande region som Stockholm är också konkurrensen om marken 
en begränsning. 

Teknikutvecklingen är en stark förändringskraft
Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) kommer att ha en 
stark påverkan på samhällets och Stockholm utveckling. Många 
kommunala verksamhetsområden kommer att kunna effektiviseras 
och digitaliseringen och AI erbjuder fantastiska möjligheter. Men 
en ökad teknikanvändning är inget mål i sig, utan ett medel för en 
utvecklad kommunal verksamhet och att förenkla människors 
vardag. Det finns också risker kring digitaliseringen avseende 
exempelvis integritetsfrågor, säkerhet och kommunikation som 
behöver hanteras. 

Allt större klimat- och miljöutmaningar
Den växande staden står samtidigt inför allt större miljö- och 
klimatutmaningar. Stockholms stad har kommit långt internationellt 
sett och bör kunna ta en större ledarroll i det urbana klimatarbetet. 
Andelen förnybar energi behöver öka och miljöpåverkan från 
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framförallt transportsektorn minska, samtidigt som en resurs- och 
energieffektiv samhällsutveckling främjas. Innovationer och 
entreprenörskap har en viktig roll i denna omställning. Samhällets 
beredskap för att klara klimatförändringar och extrema händelser 
behöver samtidigt bli större. 

Stockholms stad har lägre utsläpp av växthusgaser än de andra 
storstäderna och än Sverige som helhet. Minskningen i utsläpp från 
år 1990 har legat på ungefär samma nivå som i riket, medan 
exempelvis Malmö har haft en större minskning. Utsläppen i 
Stockholms stad kommer framförallt från transporter samt el och 
fjärrvärme. Stockholm har högre utsläpp per invånare för el och 
fjärrvärme jämfört med riket som helhet.

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare

Källa:Kolada

Rollen som Sveriges huvudstad förpliktigar
Stockholmsregionen är idag Sveriges ledande tillväxt- och 
kunskapsregion. Länet har en femtedel av landets befolkning, men 
står för nästan en tredjedel av landets BNP. Stockholms roll som 
huvudstad medför också ett särskilt ansvar att tillhandahålla 
infrastruktur och gemensamma funktioner som är viktiga för hela 
Sverige, men också att gå för och exempelvis visa på behovet av en 
hållbar tillväxt. Den pågående globaliseringen och urbaniseringen 
har stärkt Stockholms ställning som motor i Sveriges ekonomi och 
som nationellt nav i de internationella relationerna. Dagens 
Stockholm är idag ett av Europas mest dynamiska storstadsområden 
och med en tydlig ambition att fortsatta inneha denna roll. För att 
möta denna utmaning behöver Stockholm fortsätta att upprätthålla 
en hög utbildnings- och kunskapsnivå. Regionens universitet och 
lärosäten har en mycket viktig roll både i att utbilda framtidens 
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arbetskraft men också i att samarbete med och utveckla andra 
aktörer i samhället. Tjänsteföretag med ett stort kunskapsinnehåll 
(Kunskapsintensiva Tjänsteföretag - KIS-företag) har blivit allt 
viktigare för den svenska ekonomin. Dessa företag representerar 
kunskap och innovationskapacitet som ofta, men inte alltid, arbetar 
nära varuproducerande företag. 

Andel av de sysselsatta inom kunskapsintensiva tjänster år 2016

Källa: Eurostat  

Här har Stockholm en fortsatt stark position med ett högt 
kunskapsinnehåll i företagen, jämfört med många större städer. Det 
ger goda förutsättningar för staden att kunna vara fortsatt 
konkurrenskraftig på en global marknad med en hårdnande 
konkurrens om talanger, investeringar och handel. 

Samtidigt skapar urbaniseringen och befolkningstillväxten ett högt 
tryck på staden, vilket medför kapacitetutmaningar likväl som 
sociala samt miljö- och klimatrelaterade utmaningar. För att kunna 
svara upp mot dessa utmaningar krävs en utvecklad välfärd, 
innovationer, investeringar, klimat- och miljösatsningar och en 
fortsatt hög ekonomisk tillväxt. Men staden behöver också stärka 
utvecklingen mot ett socialt hållbart Stockholm, där människor 
känner tillit till varandra och till samhället och där det finns 
likvärdiga möjligheter att utvecklas och bidra till en ekonomiskt 
hållbar utveckling. 
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Genomförande av visionen 
Stadsledningskontoret konstaterar att Vision 2040 har en central roll 
i stadens styrsystem. Fullmäktiges mål i årsvisa budgetar tar sin 
utgångspunkt i visionens långsiktiga mål. Samtidigt används 
budgetens inriktningsmål i visionen vilket gör att kopplingen mellan 
den långsiktiga inriktningen i visionen och det årliga budgetbeslutet 
blir avsevärt starkare. Nämnders och bolagsstyrelsers arbete hänger 
samman med den långsiktiga visionen och dessa får ökade 
möjligheter att fullgöra strategiskt viktiga uppdrag på ett 
konsekvent sätt. 

Även många av stadens kompletterande styrdokument har en direkt 
eller indirekt koppling till visionen. I många fall kan 
styrdokumenten ses som en precisering av visionen inom ett 
specifikt tematiskt område. Exempel på andra pågående uppdrag 
med koppling till visionen är upprättande av en näringslivspolicy, 
revidering av styrdokument inom miljö- och klimatområdet och 
inom trygghet- och säkerhet samt stadens internationella strategi. 
Visionen
Visionen ger också stora möjligheter att kommunicera stadens 
långsiktiga inriktning internt i organisationen och med externa 
aktörer. Det blir tydligt för stockholmarna och för andra aktörer 
vilka utmaningar, möjligheter och mål staden har med sin 
verksamhet. Stadsledningskontoret ser behov av att vidareutveckla 
kommunikationen om Vision 2040 och avser att ta fram en 
kommunikationsplan för detta. 

Av största betydelse är att staden och dess verksamheter utvecklas 
socialt, ekonomiskt och ekonomiskt hållbart. Till stöd för 
hållbarhetsarbetet finns Agenda 2030 som är en ambitiös och 
omfattande utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar 
utveckling. De globala målen är integrerade och odelbara och flera 
av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket 
innebär att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra 
mål. Fram till år 2030 ska världens länder gemensamt arbeta för att 
nå de 17 globala målen. 

Stockholm har ambitionen att vara ledande i detta arbete och 
agendan kommer att vara ett stöd och bidra till att utveckla stadens 
hållbarhetsarbete. Stadsledningskontoret konstaterar att det redan 
idag görs mycket inom stadens verksamheter som bidrar till 
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, men att det också finns stora 
utmaningar. För att åstadkomma en utveckling i enlighet med både 
Agenda 2030 och Vision 2040 behövs kloka beslut och 
ställningstaganden som drar åt samma håll. Stadens medarbetare 
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behöver arbeta tillsammans med stockholmare, näringsliv, 
myndigheter, civilsamhälle, akademin samt regionala och 
internationella aktörer för att lyckas. Agenda 2030 ska – som ett 
steg på väg mot år 2040 – stimulera till samverkan och överbrygga 
stuprör och organisatoriska gränser i stadens verksamheter. En 
särskild hållbarhetsrapport ska tas fram för att särskilt visa på 
styrkor och möjligheter i staden hållbarhetsarbete. 

I samband med revideringen av visionen har Program för ett 
jämställt Stockholm 2018-2022 beaktats. Ett jämställdhetsperspektiv 
ska finnas med i alla stadens beslut som påverkar människors 
villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva 
jämställda liv. I genomförandet av visionen ska ett 
jämställdhetsperspektiv alltid finnas med.

Stadsledningskontoret föreslår sammanfattningsvis att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta visionen och 
att ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att arbeta i visionens 
riktning. Samtidigt bör kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta 
en kommunikationsplan och hållbarhetsrapport.

Magdalena Bosson Magnus Thulin
Stadsdirektör Stabschef

Bilagor
1. Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm 
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Förord

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad

En strategisk utblick behövs för att Stockholms stad på bästa sätt ska 
kunna bidra till att Stockholm fortsätter vara en fantastisk stad att bo, 
leva och verka i också i framtiden. Därför har vi en vision om hur staden 
bör vara år 2040. Men Stockholm och dess omvärld förändras och därför 
har vi reviderat visionen.
 
Detta är remissutgåvan av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040. 
Vi ber dig därför att återkoppla med dina kloka tankar om och synpunkter 
på framförallt texterna i detta dokument.
 
I den färdiga visionen kommer vi att se fler bilder som föreställer olika 
delar av staden och de bilder du ser i denna version kan komma  att  
ändras helt eller delvis. Kartan på mittuppslaget kommer att fyllas på 
med illustrationer som visar de olika projekten och nya infrastruktur-
satsningar kommer att markeras tydligare.
 
Tack för dina synpunkter på stadens vision.
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Mångsidig 
storstad 
för alla
”I min skola lär sig alla att programmera. 
Jag tror att programmering kommer vara 
viktigt att kunna i framtiden, och något som 
kommer  ge mig många valmöjligheter att 
göra det jag vill när jag blir äldre.”

Roni Kahlil, gymnasieelev  
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Stockholm är en stad där människor kan växa. 
Alla har likvärdiga förutsättningar och möjligheter 
att forma sina egna liv. Oavsett om du är på besök, 
inflyttad eller alltid har bott i Stockholm så är hela 
staden till för dig. Med ett rikt utbud av tjänster gör 
Stockholm det möjligt för dig att utvecklas till den 
person du drömmer om att vara.

En stad präglad av tillit – trygg, 
säker och fri från diskriminering
Stockholm är känd som en av världens tryggaste, renaste och mest tillgängliga 
storstäder. Staden präglas av tillit mellan människor och samhälle som har 
sin grund i goda uppväxtvillkor där människor har bostad, utbildning, arbete 
och uppfyller sina livsdrömmar. Stockholm är världsledande i arbetet med 
skyddet av de mänskliga rättigheterna och i att tillgodose barnens rättigheter.    
 

Alla barn får – oavsett bakgrund och förutsättningar – sina rättigheter 
tillgodosedda och alla invånare har likvärdiga förutsättningar att forma 
samhället och sina egna liv.  Stockholm attraherar människor från hela 
världen. 

Människors olikheter ses som en tillgång 
både i kultur- och arbetsliv. Mångfalden 
attraherar många internationella talanger till 
regionen, vilka bidrar till ökad konkurren-
skraft och framgång. Stockholm är välkänd 
som en stad där alla kan vara den de är, 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Stockholmarna bor i världens mest jämställda 
storstad.  

Alla delar av Stockholm karakteriseras av 
trygga, tillgängliga och levande miljöer och 
lokala centrum. Staden är upplyst, ren och 
välskött och stockholmarna rör sig fritt och 

Staden är öppen och välkomnande 
och fri från diskriminering 

utan hinder på gator och torg, även när det 
blivit mörkt. Ett målmedvetet arbete för 
säkerhet och trygghet där staden framgångs-
rikt samarbetar med polisen och andra 
myndigheter, näringsliv och civilsamhälle 
har minimerat risken för brott, olyckor och 
oönskade händelser i hela Stockholm. 

Stockholmarna lever fria från våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Våldsförbyggande arbete sker i en 
bred samverkan mellan olika myndigheter 
och ideella organisationer. Det civila 
samhället är en viktig kraft för att minska 
ensamhet och skapa gemenskap, samman-
hang och närhet.  

REMISSUTGÅVA
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En livaktig demokrati 
i hela staden
I Stockholm känner invånarna sig delaktiga 
och har inflytande. Det finns en kontinuerlig 
dialog mellan medarbetare och stockholmarna 
i frågor som berör människor i vardagen, om 
stadens verksamheter och i utvecklingen av 
Stockholms olika delar. Det sker under former 
där att alla kan vara delaktiga. Barn och unga 
ges möjlighet att ha inflytande över stadens 
utveckling. Staden värdesätter och lyssnar på 
allas synpunkter.

Valdeltagandet är högt i stadens alla delar 
och för alla grupper. Föreningslivet och 
civilsamhället har en central roll för den 
levande demokratin genom att kanalisera 
medborgarnas samhällsengagemang och 
vara en röst för olika idéer och uppfattningar 
som rör samhällsbyggandet.    

En likvärdig och  
hållbar skola för alla
Alla barn och elever i Stockholm, oavsett var 
de bor eller vilken bakgrund de har, ges en 
god och likvärdig utbildning. I Stockholm 
är varje skola den bästa skolan för varje elev 
som går där. Stadens förskolor och skolor 
är väl ansedda och håller alla en hög kvalitet. 
Alla elever som går ut grundskolan har de 
kunskaper som krävs för fortsatta studier. 
Från förskola till gymnasium och i vuxenut-

pedagogiskt och socialt tillgänglig och alla 
barn och elever kan ta del av lärande och 
gemenskap i hela lärmiljön. Barn och elever 
har goda och inspirerande möjligheter till 
fysisk aktivitet och även kulturupplevelser har 
ett givet utrymme. 

Skolgårdar är tillgängliga, trygga och stimul-
erar till aktivitet. I skolan råder trygghet och 
studiero, för både elever och personal.  
Arbetsmiljön i skolan har sin grund i tillit 
och ett aktivt samarbete där både barn och 
vuxna mår bra, trivs och utvecklas. Stockholms 
skolor representerar en mångfald av kulturer
och människors olikheter är en tillgång. 
Kulturell och språklig kompetens tas tillvara 
och alla barn och ungdomar ges möjlighet att 
växa och utvecklas. 

Många vägar leder till 
utbildning och arbete
Stockholm har en välfungerande arbetsmarknad 
som skapar en hög sysselsättning bland  
befolkningen. En stark efterfrågan på arbetskraft 
matchas av en god tillgång på kompetens. 

bildningen ges alla barn och elever lika goda 
förutsättningar för sitt lärande. Här byggs 
grunden till ett livslångt lärande i samspel med 
andra.  

I Stockholms stads skolor står kunskapen 
i fokus i undervisningen. Barnens och 
elevernas nyfikenhet och lust att lära tas 
tillvara. Barnens rättigheter, allas lika värde 
och rätt till utveckling är grundläggande 
värden. Undervisningssätt som utgår från 
elevernas olika förutsättningar utmärker 
alla skolor. Varje människa är unik och 
behöver olika stöd och stimulans för att lära 
och utvecklas. Alla barns och ungdomars 
behov uppmärksammas därför genom hela 
skolsystemet så att förskolan och skolan, 
i samarbete med föräldrarna, ger rätt stöd 
till alla barn och elever så att de kan uppnå 
kunskapskraven. Därigenom skapas en  
hållbar skola. Behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd uppmärksammas tidigt hos 
alla barn och elever. Förväntningarna är 
samtidigt höga på att alla elever når goda 
resultat och når sin fulla potential. Varje 
elev ser att ansträngningar ger resultat och 
får uppleva glädjen i att lyckas.

Stockholms skolor är de bästa i Sverige och 
Stockholm den självklara kunskapskommunen 
att vilja arbeta i. Läraryrket har ett högt  
anseende, möjligheterna till fortbildning är 
stora och arbetsmiljön är god.
  
I förskolan och skolan möter barn och elever 
engagerande lärare som ser varje individ. 
Digitala verktyg används för att på bästa 
sätt stödja lärandet hos alla barn och elever 
oavsett funktionsförmåga. 

Stockholms förskolor och skolor präglas av 
delaktighet och respekt mellan lärare, barn 
och elever, där alla barn och elever kan finna 
trygghet och studiero. Skolmiljön är fysiskt, 

Ett nära och aktivt  samarbete mellan företag 
och andra arbetsgivare, arbetsförmedlande 
aktörer och hela utbildningsväsendet gör att 
det finns många vägar in på arbetsmarknaden 
och många olika kompetenser är efterfrågade. 
Oavsett ålder, kön och bakgrund går det att 
få ett arbete som stämmer med utbildning 
och yrkeserfarenhet eller en utbildning som 
leder till arbete. Det är också lätt att röra 
sig mellan olika arbeten, utbildningar och 
företagande. Stockholms stad har etablerade 
partnerskap med många olika arbetsgivare 
för att underlätta matchningen mellan dem 
och de arbetssökande på jobbtorgen och i 
vuxenutbildningen. Företag inom många 
olika områden medverkar aktivt i att utforma 
yrkesutbildningar och informera om sina 
behov av arbetskraft.  

Stockholmare i alla åldrar och oavsett 
bakgrund studerar eller arbetar. Det ger dem 
förutsättningar att leva självständiga liv och 
förverkliga sina livsdrömmar. Den som flyttar 
till Stockholm kan snabbt etablera sig på 
arbetsmarknaden eller skaffa sig en utbildning 
och är ett välkommet tillskott i arbetskraften. 

Alla stockholmare har 
möjlighet att delta i  
samhällets utveckling 
och det finns en livaktig 
och välfungerande lokal 
demokrati i stadens  
alla delar
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God tillgång till utbildning, praktik och snabb validering av kunskaper har 
sänkt trösklarna på arbetsmarknaden och gör att nyanlända fort kommer i 
arbete. Att snabbt få delta i god språkundervisning är en självklarhet och 
vägen till arbete kortas genom en kombination av språk- och yrkesutbildning. 
Ett framgångsrikt arbete mot diskriminering främjar mångfalden och berikar 
arbetslivet. Ett aktivt tillgänglighetsarbete och ändamålsenligt stöd skapar 
förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att delta fullt ut, 
både i arbetslivet och i ideella verksamheter utifrån sina förutsättningar. 

Enkelt att utbilda sig och 
växla yrke genom hela livet
Stockholmsregionen har ett stort och varierat utbud av utbildningar för 
hela livet som leder till arbete. Här erbjuds högkvalitativa yrkes- och  
studieförberedande utbildningar inom gymnasiet och vuxenutbildningen. 
Utbildningar på gymnasie- och högskolenivå och i vuxenutbildningen mots-
varar väl både arbetsmarknadens krav och önskemål från de studerande. 
Företag och arbetsgivare samarbetar aktivt med hela utbildningsväsendet. 

Det är enkelt att växla mellan arbete och utbildning. För den som vill byta 
karriär eller vidareutbilda sig mitt i livet erbjuder utbudet av utbildningar 
unika möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling. Det är också 
lätt att nå balans mellan arbete, familjeliv och fritid i Stockholm.

Yrkesutbildningarna matchar arbetsmarknadens krav och berörda branscher 
och företag har kunskap om och deltar aktivt i utveckling och genomförande 
av yrkesutbildningarna. Språkstudier är vid behov en självklar del av yrkesut-
bildningarna. Företagsamhet och innovativt tänkande är en naturlig del av all 
undervisning, vilket underlättar skapandet av både sociala och innovations-
burna tillväxtföretag.           

En väl fungerande välfärd 
som ger jämlika livsvillkor
Stockholms stad tillhandahåller service och tjänster av högsta kvalitet. 
Alla välfärdstjänster utgår från de behov och de rättigheter som invånarna och 
verksamma inom staden har. Alla brukare möter en likvärdig och rättssäker  
myndighetsutövning. Välfärden håller god kvalitet i hela staden bland en 
mångfald av utförare och det finns tydlig och lättillgänglig information om den 
offentligt finansierade servicen. Det är också enkelt att ansöka om olika former 
av service, tillstånd och andra myndighetsbeslut. Detta medför ökad trygghet, 
självbestämmande och livskvalitet, särskilt för de allt fler äldre invånarna och 
för dem med funktionsnedsättningar. Yrkeskunnandet hos alla de som arbetar 
inom välfärden tas tillvara och är en utgångpunkt för allt kvalitetsarbete.  
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Aktiva och ansvarstagande medarbetare stöds 
av ett lyhört ledarskap.  

I det sociala arbetet finns tydligt fokus på 
det förebyggande arbetet och tidiga insatser. 
Socialtjänst, sjukvård, polis, skola och det 
civila samhället arbetar tätt tillsammans för att 
förebygga att människor far illa eller hamnar i 
social utsatthet och agerar snabbt och effektivt 
om det ändå sker. Staden måste alltid finnas till 
hands för de mest utsatta. Ett välfungerande 
förebyggande arbete uppmärksammar tidigt 
särskilt barn och unga som riskerar att fara illa. 

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och 
inget barn ska behöva uppleva våld eller 
förtryck. 

De äldre i Stockholm har en tillvaro som 
präglas av trygghet, värdighet och självbestäm-
mande. Äldre har tillgång till likvärdig service 
samt vård och omsorg av hög kvalitet i hela 
staden. Genom innovativa lösningar, välfärd-
steknik och en god samverkan med sjukvården 
skapas förutsättningar för ett självständigt liv 
även för personer i hög ålder.

I Stockholm är ingen äldre ofrivilligt ensam 
eller socialt isolerad. Civilsamhället och  
anhöriga bereds en stor roll. Valfrihet och 
mångfald av utförare är alltjämt ledord.

Hur vi arbetar mot en mångsidig storstad
Redan idag görs mycket inom stadens verksamheter som bidrar till en social, ekonomisk och mil-
jömässig hållbarhet i en mångsidig storstad för alla. Stadens välfärdstjänster med en väl fungerande 
skola, social omsorg och trygghet motverkar ojämlikhet och ekonomisk utsatthet. Välfärdstjänsterna 
stärker befolkningens hälsa, livsvillkor och den sociala hållbarheten. Staden tillhandahåller varje dag 
förskola och skola som ger alla barn och elever i Stockholm en god och likvärdig utbildning. 
Vuxna invånare ges förutsättningar att försörja sig själva genom arbetsmarknadsåtgärder såsom 
jobbtorg och vuxenutbildning, ofta i samverkan med näringslivet. Tillsammans är detta viktiga 
drivkrafter för en hållbar utveckling i enlighet med de globala målen och stärker demokratiska 
värden i en trygg stad präglad av tillit och tillgänglighet för alla.  

Idag Agenda 2030 Vision 2040

Hållbar utveckling i Stockholms stad 
Världens länder är eniga om en ambitiös och omfattande utvecklingsagenda, som ska ligga till 
grund för en hållbar utveckling. Stockholm ska vara ledande i genomförandet av agendan och 
stadens vision, Möjligheternas Stockholm, ligger helt i linje med de 17 globala målen.

Stockholm är en äldrevänlig stad där äldres 
behov finns med i hela samhällsplaneringen. 
Detta skapar förutsättningar för ett självständigt 
liv oavsett var i Stockholm man bor. 

En tillgänglig 
stad för alla
Stockholm är en stad som är tillgänglig för 
alla. I Stockholm är människor med funk-
tionsnedsättning i alla åldrar fullt delaktiga i 
samhället och det finns en jämlikhet i hälsa 
och levnadsvillkor för alla stockholmare, även 
i skolan och på arbetsmarknaden.  
Samhällsinformation finns tillgängligt för alla 
och alla stockholmare kan ta del av  
stadens utbud oavsett funktionsförmåga. 

Byggnader, offentliga miljöer och kollek-
tivtrafiken är tillgängliga på lika villkor. Det 
kraftiga bostadsbyggandet har ökat utbudet 
av tillgängliga och anpassade bostäder, vilket 
förbättrat valmöjligheterna och rörligheten 
för personer med funktionsnedsättning.  
Personer med funktionsnedsättning har 
tillgång till stöd och service och det finns 
ett varierat utbud med god kvalitet att välja 
mellan av boenden, sysselsättning och akti-
viteter. Varje dag utgår verksamheterna från 
individens behov och val och med perspek-
tivet att stärka den enskilda individen.  

I Stockholm får alla  
barn oavsett bakgrund 
och förutsättningar  
sina rättigheter tillgodo- 
sedda och har möjlighet 
att forma samhället  
och sina egna liv    

15
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En växande
storstad
1. Tekniska  
försörjningssystem 
Värme- och elproduktionen i strategiskt 
placerade kraftvärmeverk är en nyckel till en hållbar 
energiförsörjning i regionen. Kraftvärmeverk - såsom det 
nya verket i Lövsta - är en nyckel. Solcellsanläggningar på 
hustaken, vindkraftsparker och effektiv ledningsinfrastruktur minimerar 
effektförluster mellan producenter och konsumenter. Ibland suddas 
gränserna ut. Elbilsflottan balanserar topparna i förbrukningen och laddas istället 
nattetid när datorn får vila, när grytorna inte puttrar och när ljusen är släckta.

4. Stadens fokusområden  
Världens bästa skola finns på Järvafältet. Skärholmen har den hippaste konsthallen i norden. I Farsta 
trängs sverigeeliten med de glada amatörerna i de ultramoderna idrottsanläggningarna. Tätheten bland 
restaurangerna i Hagsätra-Rågsved är svårslagen. Stadens satsningar i de av översiktsplanen utpekade 
fokusområdena genererar drömmar. Drömmar föder kreativitet och entreprenörskap som inte vet några 
gränser. Gränserna sätts bara av oss själva. Varför då nöja oss med mindre?

3. Hagastaden - den nya vetenskapsstaden  
Hagastaden är epicentrum för forskningen om livet, människors hälsa och välmående. Framgång 
inom området bygger på förmågan att attrahera framstående forskare världen över. Forskningen måste 
ges förutsättningar att nå goda resultat, så att teorier blir verklighet. Staden har en roll i att skapa rätt 
förutsättningar på rätt plats, oavsett om det handlar om ett företags möjligheter att etablera sig eller den 
lokala föreningens förutsättningar till utveckling.

2. Infrastrukturutbyggnad
Tunnelbanan är ryggraden i kollektivtrafikförsörjningen. 
Under de senaste decennierna har den byggts ut och renoverats, 
det har adderas nya sträckningar och tunnelbanan upplevs 
som det tryggaste transportsystemet i världen. Ny spårväg 
och nya stombusslinjer ovan mark kompletterar 
tunnelbanan. Platser som Gullmarsplan, Älvsjö, 
Fridhemsplan, Årstafältet och Östberga är 
några exempel där kollektivtrafiken skapat 
helt nya förutsättningar för både  
företagande och boende.

5. Knutpunkter 
för kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknoder som Centralen, Gullmarsplan, Odenplan 
och Älvsjö, kopplar samman arbetsplatsintensiva områden 

inom regionen. Noderna utvecklas med fokus på 
näringslivsutveckling, arbetsplatspotential och lokal 

platssamverkan. Inslagen av bostäder, samhällsservice, 
kultur och idrott levandegör områdena över dygnets 

alla timmar. Nya tillkommande noder uppstår 
inte genom en slump. Utvecklingen i Älvsjö 

har planerats länge, med allmänhetens 
bästa i åtanke.

Läs gärna mer på webbplatsen 
Stockholm växer 
https://vaxer.stockholm
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6. Stora Sköndal 
En blandad och tät stadsbebyggelse med en variation av upplåtelse- och 
boendeformer. Bostäder, skolor, arbetsplatser samt vård och omsorg där 
privata fastighetsägare samverkar med offentliga verksamheter och stärker 
servicen för stadens invånare.

17. Urbant stråk - Lingvägen 
Urbana stråk överbryggar befintliga barriärer mellan stadens stadsdelar, 
stärker sambanden, ökar tryggheten och ger utrymme för mer lokal 
utveckling. Bebyggelsepotentialen tillvaratas och staden fortsätter att växa 
kring de urbana stråken.

14.  Riddarholmen - nytt utebad 
Nyttjandet av stadens vattenrum, både för rekreation och transporter, stärker 
stadens identitet som hamnstad. Kajer levandegörs, bad anordnas och den 
utmärkta vattenkvalitén skapar förutsättningar för både människor, djur och 
växter att frodas.

7. Högdalen 
Cirkulär ekonomi, materialåtervinning, fjärrvärme- och elproduktion 
är några av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma ett långsiktigt 
hållbart Stockholm. Allt detta finns i Högdalen och gör det enkelt att  
leva klimat- och miljövänligt.

18. Slakthusområdet 
Kulturhistoria blandat med rytmerna från klubbarna, matdestinationen med 
evenemangen och bostäderna i kombination med de många arbetsplatserna är 
kännetecknen för Slakthusområdet. Den multifunktionella och blandade staden 
har getts en ny nivå.

12. Stadsdelar som växt samman 
Skillnader mellan stadsdelar har suddats ut och segregationen inom 
staden motverkas aktivt. Omsorgsfull planering ger stadens alla invånare 
förutsättningar att att leva sina liv lite bättre, genom en utveckling som binder 
ihop och stärker stadens olika delar. Östberga sitter numer ihop med Årsta, 
Mälarhöjden och Bredäng delar grundskola, i Farsta och  Fagersjö har invånarna bidragit 
till att skapa sin efterlängtade nystart och människor från både Älvsjö och Hagsätra samlas 
för fest vid badet varje sommar. Alla är välkomna, överallt.

8. Vårbergs IP 
Samlokalisering av funktioner bidrar till mer attraktiva platser. De olika 
delarna stärker varandra och löser frågor som annars inte vore möjliga.  
På Vårbergs IP skapar idrott, kultur, bostäder och skola tillsammans en plats 
som lever över dygnets alla timmar.

19. Järva begravningsplats 
Högkvalitativa rekreationsmiljöer i kombination med platser för den 
sista vilan. Den biologiska mångfalden och stadens ekosystemtjänster 
stärks genom omsorgsfullt omhändertagande och utökade satsningar 
på offentliga miljöer.

13. Minskade barriärer 
Överstora trafikområden, outnyttjade trafikleder och ytor som 
tidigare inte kunnat ianspråktas för bebyggelse har byggts över. 
Framkomligheten är fortfarande viktig, inte minst för  
den förstärkta kollektivtrafiken. Människors och djurs  
möjligheter att röra sig över de bortbyggda barriärerna har 
avsevärt förbättrats och bidrar till en sammanhängande 
stad såsom exempelvis gjorts över Södertäljevägen 
vid Liljeholmen.

15. Hamnar, kajer och vattenrum 
Utblickarna över vattenrummen, promenaderna längs kajerna, 
båtarna som guppar och fartygen som anlöper. Besökarnas och 
invånarnas Stockholm kännetecknas av en hög grad av vattenkontakt 
och smart nyttjande av vattenrummen. Hållbara sjötransporter utvecklas, 
tidigare industriområden omvandlas och nya favoritplatser läggs 
till. Vattenrummens oändliga möjligheter för godstransporter, för 
skridskoåkning eller bara för en glass vid den soldränkta kajkanten är en 
naturlig och alldeles underbar del av vår vardag.

11. Kymlingestråket  
– ett nytt cykelstråk i Järva 
En väl fungerade och utbyggd infrastruktur är grunden för att staden ska 
kunna fortsätta växa. Genom cykelsatsningar och god kollektivtrafik-
försörjning inom regionen skapas förutsättningar för fler att röra sig på ett  
mer hållbart sätt.

9. Uppskalade 
hållbarhetslösningar  
De bästa lösningarna från Norra Djurgårdsstaden 
och Sjöstaden har skalats upp och implementeras i 
stadsutvecklingen. Klimatanpassning är en naturlig del  
i stadens framväxt, klimatpåverkan från den byggda 
miljön är minimal, transportsektorn är anpassad, biologisk 
mångfald och stärkta ekosystem tryggar ett fortsatt gott 
liv för generationer framöver. De smarta byggnaderna 
ses som minimikrav från de boende och plusenergihus 
finns standardiserade.
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16. Slussen  
På gränsen mellan sött och salt, mellan norr och söder. Slussen 
karaktäriseras av möten mellan människor, de olika elementen. Slussande 
båtar och flanerande turister. Mötesplatserna i staden blir allt viktigare, 
fyra ögon möts, den pirrande känslan och leendet som inte hålls tillbaka. 
Framtidstro och kärlek föds i staden.

10. Stadens nav 
Från de blommande körsbärsträden i Kungsträdgården, genom de vitaliserade 
regeringskvarteren till de olika torgens dynamik. De många arbetsplatserna  
  skapar behov av flexibla mötesytor i det offentliga rummet, på kaféer  
   och barer. Torgen ger utrymme för varierat användande, ibland torghandel,  
         ibland konserter och uppvisningar. Bostäderna som lagts till under flera  
             års satsningar bidrar till ökad trygghet men också till en variation i   
                     skala, i arkitektoniskt uttryck och till en hemkänsla.  
                              City lever igen.
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”Jag vill att Stockholm ska vara en stad där 
jag kan känna mig trygg, oavsett vad klockan 
är eller var jag befinner mig. En stad där både 
ung och gammal vill umgås på sin fritid.”

Charlotte Reza Soltani, lärare 

Hållbar  dynamisk 
och  växande 
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Att leva och verka i Stockholm är att ta del av 
hela staden. I Stockholm kan du bo, arbeta och 
njuta av din fritid. Med lätthet rör du dig hållbart 
mellan platserna du tycker om. Innovationskraften 
och det lokala engagemanget som gror i staden 
medverkar till att förändra världen till det bättre, 
både genom företagande och genom kultur. 

Bästa företagsklimatet och  
internationellt ledande näringsliv 
Stockholm är det självklara valet för en mångfald av företag. Företagsklimatet
 är Sveriges bästa och här växer världsledande bolag fram. Det är enkelt att 
starta och driva företag i Stockholm och tillväxtmöjligheter är goda.  
Alltfler huvudkontor från andra länder flyttar till Stockholm. Kontakterna 
med staden är smidiga med en väg in för de företag som vill investera, 
expandera, etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. Inom stadens verk-
samheter och hos medarbetarna finns en stor förståelse för näringslivets 
behov. Näringslivets perspektiv finns med redan tidigt i stadsplaneringen. 
Det skapar attraktiva lokaliseringsmöjligheter för företag och arbetstillfällen i 
stadens alla delar, vilket ger levande och trygga stadsdelar. 

Styrkan i Stockholms näringsliv är innovationsförmågan och den starka 
företagsdynamiken som skapar både bredd och spets. Alla företag värdesätts 
från enkla servicetjänster till topprankade techbolag och matchningen av rätt 

kompetens är effektiv. Ett starkt globalt flöde 
av högkvalificerad arbetskraft, studenter och 
forskare underlättar för företag som söker 
nischade spetskompetenser och bidrar till när-
ingslivets internationalisering. Det jämställda 
och öppna samhällsklimatet och Stockholms 
unika livskvalitet lockar kreativa människor 
och bidrar till den globala attraktiviteten. 

Det växande Stockholm driver innovationer 
och nytänkande. En kreativ samverkan mellan 
offentliga aktörer, företag, universitet och hög-
skolor samt civilsamhället ger plattformar för 
att utveckla idéer till nya produkter och tjän-

ster och driver samhällsutvecklingen framåt. 
Offentliga aktörer använder upphandling och 
tillhandahåller öppna data för digitala lösningar 
som gör att nya idéer och produkter snabbt får 
genomslag.

Näringslivet stöds av ett effektivt och hållbart 
transportsystem, med god tillgänglighet för god-
stransporter. Järnvägstransporter och sjöfart har 
en stor betydelse för interaktionen och attrakti-
viteten på global nivå. Arlanda är ett nav med 
globala och nationella kopplingar. Stockholmsre-
gionens tekniska försörjningssystem är kapac-
itetsstarka, resurseffektiva, resilienta och robusta.
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Stockholm byggs  
attraktivt och tätt  
Stockholm är en öppen och välkomnande stad som växer hållbart utifrån 
människors och verksamheters skiftande behov. En hög och kontinuerlig takt 
i stadsbyggandet skapar en välfungerande bostadsmarknad och tillgängliga 
samhällsfunktioner för alla. Hela staden är attraktiv, sammanhängande och 
funktionsblandad. I alla stadsdelar finns ett brett utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer där människor med olika förutsättningar har möjlighet att 
bo i livets alla skeden. En genomtänkt stadsutveckling skapar plats för ett 
livskraftigt näringsliv genom ett varierat utbud av mark och lokaler.  
Lättare industri och verksamheter som kan upplevas störande ges 
långsiktiga förutsättningar genom renodlade verksamhetsområden.

I den blandade staden samsas bostäder, arbetsplatser, bra parker, tillgängliga 
naturområden, lekplatser, idrott och kultur samt en välfungerande service. 
Det skapar en levande stad där alla barn och ungdomar erbjuds en trygg och 
inspirerande uppväxtmiljö med plats för lek, kreativitet och vila.

Nära kollektivtrafikens knutpunkter har staden förtätats och nya kvaliteter 
har tillförts som ger en närhet i vardagen och skapar goda livsmiljöer. 
Parker och grönområden är välskötta och  används för lek och rekreation 
och för att möta klimatförändringar. Kulturarvet och kulturmiljöaspek-
terna har stor betydelse när staden växer. Stadens historia och viktiga 
kulturmiljöer bevaras, levandegörs och utvecklas. Allt byggande håller hög 
arkitektonisk kvalitet och stadens kulturhistoriska värden tas tillvara.

Stockholm kännetecknas av en mångfald av identitetsstarka stadsdelar med 
levande centrum och välgestaltade och trygga offentliga rum som skapar 
trivsel och inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang. Varje plats unika 
kvalitet tas tillvara och utvecklas i dialog med stockholmarna, även de yngsta. 
Det är naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar och människor med olika 
bakgrund möts i vardagen. 

Stockholm är en öppen och välkomnande 
stad som växer hållbart utifrån människors  
och verksamheters skiftande behov

Hållbart  
stadsbyggande
Stockholm är ett föredöme för innovativt och 
hållbart stadsbyggande. Genom att bygga högt 
och tätt där det passar i stadsmiljön minskar 
stadens klimatavtryck och stadens mark nyttjas 
bättre till parker och andra gröna rekreationsytor.
All stadsutveckling genomsyras av hållbar 
energianvändning, miljöanpassade transporter
och resurseffektiva kretslopp. Vid ny- och 
ombyggnationer används klimatsmart teknik, 
hållbara och kemikaliesäkra material samt 
mycket ambitiösa miljö- och energikrav. 
I den täta och blandade staden är gång-, 
cykel- och kollektivtrafik de självklara valen. 
Stadsstrukturen och de tekniska systemen är 
välfungerande och robusta så att staden kan 
möta klimatförändringar och andra påfrest-
ningar. Naturen är integrerad i staden och ger 
skydd mot häftiga regn, svalka, bättre luft och 
bullerdämpning samtidigt som den biologiska 
mångfalden gynnas.

God framkomlighet 
i ett klimatsmart 
Stockholm
Stockholmsregionens transportsystem är 
attraktivt, tryggt och hållbart och svarar  
mot människors behov av mobilitet och 
näringslivets behov av transporter med en 
minimal miljöpåverkan. En god nationell 
och internationell tillgänglighet är viktig för 
regionens konkurrenskraft och attraktivitet. 
Arlanda är ett nav med globala och natio-
nella kopplingar. Stockholm är samtidigt en  
viktig knutpunkt i det internationella järnvägs- 
och vägnätet. Digitala möteslösningar används 
i stor utsträckning.
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Stockholms utbyggda kollektivtrafik är attraktiv 
och tillgänglig och utgör själva stommen i 
det regionala transportsystemet. Den är också 
en central del i att skapa en jämställd och 
jämlik tillgänglighet i regionen. Personer med 
funktionsnedsättning har möjlighet att resa 
självständigt utan hinder. 

Framkomligheten för näringslivets trans-
porter prioriteras framför biltrafiken och det 
finns flexibla lösningar för godsleverenser 
hela dygnet. Effektiv citylogistik och samord-
nade transporter skapar mindre godstrafik. 

inom korta avstånd. Barnens vägar till skolan 
och fritidsaktiviteter är trygga och säkra. 

Stockholms offentliga rum sjuder av liv med 
sittplatser, kaféer och restauranger. I hela staden 
finns gågator och levande torg och stadens 
kajer och vattennära lägen är tillgängliga och 
attraktiva. Stockholms hamnar och kajer utgör 
även en viktig del i Stockholms transportsys-
tem. Vattenvägarna används för person- och 
godstransporter och de snabba, miljövänliga 
och bekväma båtförbindelserna lockar både 
stockholmare och besökare. 

Rikt utbud av idrott, 
kultur och fritid 
Stockholm är en levande och öppen kultur-, 
idrotts- och evenemangsstad med hög interna-
tionell klass. Ett brett kulturutbud i hela staden 
skapar liv och rörelse samt bidrar till en trygg 
och säker stad och en positiv demokratisk 
samhällsutveckling. Biblioteken är viktiga 
mötesplatser för kultur- och samhällsfrågor 
som främjar barns och ungas läslust och lust 
att lära. I Stockholm är det alltid nära till ett 
tryggt, tillgängligt och inbjudande bibliotek 
med generösa öppettider. 

Möjligheter till eget skapande är goda för alla. 
Kulturskolan är tillgänglig och jämlik och 
når barn och unga i hela staden med en bred 
blandning av musik, dans, teater och konst. 

Det fristående kultur- och föreningslivet är 
starkt i alla stadsdelar och utgör en viktig del  
i stockholmarnas vardag och bidrar till stadens 
attraktivitet. Det ideella engagemanget i 
föreningslivet har stor betydelse för ett  
levande civilsamhälle.

Idrott skapar förutsättningar för fler att leva ett 
friskare och längre liv. Stockholms många ute-
gym, motions- och skidspår och stadsodlingar 
stimulerar utevistelser och spontan rörelse i 
närmiljön och främjar en god folkhälsa.  
Alla stadens badplatser har god vattenkvalitet 
och tillgängliga stränder och utgör en unik 
tillgång för alla stockholmare. De rika  
möjligheterna till breddidrott ger en god grund 
för att utveckla barns och ungdomars fysiska 
och psykiska hälsa samt sociala förmåga.

Stockholm växer med kultur och idrott.  
Starka målpunkter som simhallar, idrottsplatser, 
temalekplatser eller kulturinstitutioner finns 
i alla stadsdelar och drivs i samverkan med 
fristående aktörer. Behovet av ytor och lokaler 
för kultur och idrott finns alltid med i planer- 
ingen av nya eller växande stadsdelar.  
Alla stockholmare har goda förutsättningar 
till motion och idrott oavsett bakgrund och 
funktionsförmåga. 

I Stockholm arrangeras en mångfald av 
evenemang, alltifrån lokala festivaler till stora 
internationella arrangemang. Evenemangen är 
till nytta och nöje för stockholmare, besökare 
och näringsliv samt används som verktyg för 
att utveckla stadens kärnverksamheter.  
Konstnärer, musiker och kreativa näringar 
bidrar till att skapa en attraktiv stad i 
ständig utveckling. Det kreativa klimatet, 
öppenheten och den fria kulturen gör att 
människor från hela världen söker sig till 
Stockholm. Besöksnäringen är stark och bidrar 
till den internationella attraktionskraften och 
till sysselsättning och tillväxt i regionen.

Stockholmarnas resande effektiviseras av 
innovativa informationstjänster och mobi-
litetstjänster som påverkar hur vi väljer att 
resa även på fritiden. En delad mobilitet 
är en självklarhet med bildelnings- och 
samåkningstjänster och självkörande fordon. 
Det bidar till mindre trängsel, mindre miljö- 
störningar, samt säkrare och tillgängligare 
resor. Fokus har flyttats från att äga till att  
ha tillgång till en bil. 

Stockholm är en av Europas ledande cykel-
regioner och konkurrerar med städer som 
Köpenhamn och Amsterdam när det gäller 
andelen cyklister. Det regionala cykelvägnätet 
är välutbyggt och det finns säkra cykelvägar i 
hela staden. Stockholm är också en ledande 
fotgängarstad. För kortare resor är gång det 
naturliga transportsättet, inte minst i stadens 
centrala delar. Gångvägnätet är finmaskigt, 
välskött och tryggt med många målpunkter 

Stockholmarnas  
klimatpåverkan har 
minskat kraftigt och 
Stockholm är en  
fossilbränslefri stad

Kulturlivet är rikt  
och varierat och ger 
människor med olika 
bakgrund möjligheter  
att mötas i upplevelser 
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Stockholm är en  
hållbar stad med  
en god livsmiljö
Stockholm är ledande i den globala  
omställningen mot ett hållbart samhälle.  
År 2040 har Stockholm inget nettoutsläpp av 
växthusgaser och staden arbetar aktivt för att 
Stockholmsregionen ska bli klimatpositiv. 
Som Europas främsta klimatstad har Stockholms 
stad gjort klimat- och miljömässig hållbarhet 
till en integrerad del i alla verksamheter. 
Klimatanpassningsperspektivet finns med i 
all planering och säkrar att det samhälle vi 
bygger blir robust och klimatsäkert.

Tillsammans med regionens aktörer arbetar 
staden framgångsrikt med näringslivet,  
akademin, civilsamhället, offentliga myn-
digheter och med invånarna för att minska 
stockholmarnas klimatpåverkan och skapa 
en bättre motståndskraft mot klimat- 
förändringarna. En mer cirkulär ekonomi  
har förändrat konsumtionsmönstren och 
stockholmarnas totala klimatavtryck 
minskar, även de utsläpp som orsakas  
av konsumtion utomlands. 

Stockholm är en av världens vackraste städer 
med den bästa livsmiljön och en unik kombi-
nation av storstadskvaliteter och närhet till 
naturupplevelser. Både Mälaren och skärgården 
erbjuder enastående attraktioner med 
anknytning till vatten.  Här finns rena sjöar, 
vattendrag och våtmarker med god ekologisk 
status, och en tryggad tillgång till dricksvatten 
av högsta kvalitet. Stadens grönområden är 
tillgängliga och trygga med en rik biologisk 
mångfald och smarta ekosystemtjänster som 
gör staden väl rustad för ett förändrat klimat. 

Luftkvaliteten i staden är god och miljön är 
giftfri. En utbyggd kollektivtrafik och en bred 

teknikutveckling har minskat utsläppen och 
skadliga bullernivåer från trafiken, vilket 
förbättrat folkhälsan och livskvaliteten för 
stadens invånare. 

Enkelt att leva  
miljövänligt
I Stockholm finns en effektiv infrastruktur  
för transporter, energi och avfall och en  
genomtänkt stadsplanering som gör det enkelt 
och självklart att leva klimat- och miljövänligt. 
Återvinning och återbruk är en naturlig del 
av stockholmarnas vardag. Uppkomsten 
av farligt avfall förebyggs och hanteringen 
är säker. Stockholm är världsledande på att 
utveckla, kommersialisera och tillämpa ny en-
ergi- och miljöteknik och staden är en naturlig 
testbädd för innovationer. 

 
Staden använder sin beställarroll och professio-
nell upphandling för att stödja denna utveckling 
inte minst när det gäller en hållbar livsmedels-
försörjning. Närproducerade och ekologiska 
varor prioriteras i upphandlingar och utveck-
lingen av lokalt producerad mat främjas. 

På område efter område 
underlättar ny miljödriven 
teknik invånarnas vardag 
och gör Stockholm till ett 
internationellt föredöme 
på miljöområdet 

Hur vi jobbar mot en hållbar och växande stad
Redan idag görs mycket inom stadens verksamheter som bidrar till en hållbar, dynamisk och växande 
storstad. Stadsmiljön planeras och utformas för att stärka människors hälsa, trygghet och social
sammanhållning. En väl utbyggd kollektivtrafik och balanserad bostads- och samhällsplanering
motverkar ojämlikhet och stärker hållbarheten. Stockholmarna kan resa klimatsmart och stora 
investeringar görs för att öka möjligheterna att cykla, gå eller åka kollektivtrafik och därigenom 
minska trängsel, miljö- och klimatpåverkan. Värme och el kommer i hög utsträckning från 
förnybar och återvunnen energi. Stockholms rena vatten är ett arv som vårdas och bevaras. 
Staden går före och blir fossilbränslefri i den egna organisationen senast år 2030, ett viktigt 
steg på vägen för att bidra till hållbarhetsmålen. 

Idag Agenda 2030 Vision 2040

Hållbar utveckling i Stockholms stad 
De globala målen är integrerade och odelbara, vilket innebär att framgång för ett av målen ger 
positiva effekter på andra mål. Därigenom kommer Agenda 2030 att vara ett stöd och bidra till att 
utveckla stadens samlade hållbarhetsarbete. 
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”För att mitt företag ska kunna utvecklas och 
fortsätta ligga i framkant måste vi kunna attrahera 
och behålla de främsta talangerna. De måste 
vilja bo och leva sina liv här. Givet vår affärsidé 
är det också viktigt att det är lätt att ta sig mellan 
stadsdelar och att vi tillsammans kan nyttja alla 
delar av staden.”

Rikard Hegelund, egenföretagare

En smart  och 
innovativ storstad 
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Stockholm är Sveriges 
ekonomiska motor 
Stockholm växer och vill fortsätta växa. Stockholms betydelse för riket som 
helhet är oomtvistad och dess roll som huvudstad innebär också en särställning. 
Flera internationella och nationella organisationer och företag har sitt säte i 
staden och här finns norra Europas viktigaste finansmarknad. Stockholms 
stad tar också ett fortsatt stort ansvar för en rad regionala frågor, inte minst 
inom bostadsförsörjning och näringslivsfrämjande.

Stockholm är en storstad med stark attraktionskraft som lockar människor, 
företag och besökare från hela världen. Människor som bor här trivs med 
sina liv. Internationellt sett rankas Stockholm högt när det gäller livskvalitet, 
innovationsförmåga, demokrati och tillit. Detta lockar människor som vill bo, 
studera och arbeta här, och staden växer snabbt. Stockholms attraktionskraft 
är avgörande för stadens starka utveckling och roll som nav i regionen och 
som ekonomisk motor för hela Sverige. 

En stark ekonomi skapar arbetstillfällen som 
möjliggör finansieringen av en god välfärd. 
Stockholms stad erbjuder offentliga tjänster 
med hög kvalitet till sina medborgare, 
besökare och företag. I stadens verksamheter 
förenas höga ambitioner för välfärden med 
omfattande investeringar och en stabil och 
långsiktigt hållbar ekonomi. 

Stadens  
viktigaste tillgång  
– medarbetarna 
Stadens viktigaste tillgång, medarbetarna, har 
ett stort engagemang och inflytande i arbetet, 
vilket inspirerar till innovationer och ständiga 
förbättringar i verksamheterna. Medarbetar-
nas utbildning och kompetens tas tillvara och 
utvecklas och medarbetarna trivs och stannar.

Stadens chefer ser allas möjligheter och är 
vana att leda i förändring. Aktiva, kompe-
tenta och innovativa ledare säkerställer att 

Näringslivet präglas av 
en unik bredd och spets 
och den ekonomiska 
tillväxten är hög

Stockholm är en magnet för kunskap och 
kreativitet, och visar vägen för resten av landet. 
I den växande staden drivs forskningen framåt 
och vidareutvecklas sedan av företag och 
invånare. Du som lever och verkar i Stockholm 
navigerar med lätthet i stadens utbud genom 
teknik som integreras i arbete och vardag.

REMISSUTGÅVA



3534

verksamheterna håller en hög kvalitet. Innovationer skapar förutsättningar 
för ständigt nya och bättre lösningar inom stadens egna verksamheter och 
bidrar därmed till en bättre samhällsservice och tillgänglighet, hållbar 
samhällsutveckling och högre livskvalitet. 

Arbetskulturen för stadens medarbetare bygger på förtroende, tillit, jämlikhet 
och frihet från diskriminering. Sjukfrånvaron är låg. Ett professionellt  
bemötande och respekt för individen är ett självklart förhållningssätt för 
alla medarbetare inom såväl stadens egna som enskilt drivna verksamheter. 
Stockholms stad är en förebild som arbetsgivare med goda arbetsvillkor 
där människor är inkluderade oavsett bakgrund. 

Världens mest innovativa  
och smarta stad
Stockholm är en av de städer i världen som bäst har tagit till vara på digital- 
iseringens möjligheter. Den digitala tekniken finns inbyggd på ett smart 
sätt i fastigheter, transportsystem och stadsmiljö och är en självklar del av alla 
stockholmares liv. Potentialen för innovationer tas tillvara genom en genomtänkt 
användning av stora öppna datamängder, samtidigt som säkerhet och 
integritetsskydd för stockholmarna säkerställs. Digitaliseringen underlättar 
människors vardag och deras möjligheter att kommunicera, arbeta, studera 
och ha ett aktivt liv. Staden erbjuder digitala verktyg och tjänster som är 
trygga, och tillgängliga för alla att använda. 

De ständiga förändringar som utmanar verksamheterna har stadens med- 
arbetare hanterat genom en ökad samverkan med andra aktörer samt genom 
att utveckla nya och innovativa metoder och arbetssätt med digitaliseringen 
som ett drivande verktyg. Med ständigt pågående utbildningar och information 
anpassade efter behov kan stadens medarbetare fortlöpande utveckla rutiner 
och arbetssätt. 

Stockholm har en ledande roll inom den globala techutvecklingen med  
en stark tillväxt av nya företag och unik tillgång till välutbildad kompetens. 
Unika samarbeten och strategiska allianser mellan offentliga aktörer,  

Som världens smartaste och mest 
uppkopplade stad är Stockholm en 
självklar plats för företag att utveckla 
och pröva nya digitala produkter 
och tjänster
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näringsliv och forskningen gör att Stockholm 
fullt ut tar till vara digitaliseringens möjligheter 
och gör Stockholms till en av världens mest 
innovativa städer. 

En ledande  
kunskapsregion 
Stockholm är en av världens ledande kunskaps-
regioner. Här finns en bredd av utbildningar, 
välutbildade och kreativa invånare med goda 
språkkunskaper och en unik och attraktiv
livsmiljö. Stockholms lärosäten med dess starka
forskningsmiljöer och effektiva innovations- 
system stärker hela forskningsregionen.  
Ett kunskapsintensivt och konkurrenskraftigt 
näringsliv tillsammans med forskning i världs-
klass gör Stockholms till en av de mest 
kunskapsintensiva och innovativa regionerna i 
världen. Stockholms universitet och högskolor 
är välkomnande och ett attraktivt val för alla 
– oavsett bakgrund, kön eller funktions- 

nedsättning. Utbildningarna håller internatio-
nellt sett en hög kvalitet. Studenterna är  
efterfrågade på arbetsmarknaden och rustade 
för att kunna förverkliga sina drömmar. 
Det finns en unik samverkan mellan den 
högre utbildningen, grund- och gymnasiesko-
lorna samt det omgivande samhället där det 
livslånga lärandet är en självklarhet.

Stockholm är attraktivt för företag och talanger 
i alla branscher. Det finns en stor öppenhet 
för nya idéer och individer. Nya multidisci-
plinära forskningssamarbeten har utvecklats 
som hanterar och finner innovativa lösningar 
på samhällets och näringslivets utmaningar 
i samverkan med företag och civilsamhället. 
Stadens verksamheter samarbetar aktivt 
med regionens högskolor och universitet. 
Resultaten från forskningen används för att 
utveckla stadens verksamheter och omsätts 
till praktisk nytta och erfarenheter som förs 
tillbaka till forskningen. 

Hur vi jobbar mot en innovativ storstad
Redan idag görs mycket inom stadens verksamheter som bidrar till en social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet för en smart och innovativ storstad. Genom innovation och partnerskap 
med forskare, näringsliv, civilsamhället och offentliga aktörer styrs stadens verksamheter mot 
smartare teknik och hållbara lösningar i invånarnas vardag. Ett starkt företagsklimat är avgörande 
för en växande stad och bidrar till arbetstillfällen, integration och en hållbar tillväxt. Stadens 
ökade fokus på goda samarbeten med näringslivet och akademin är av avgörande för Stockholm 
som kunskapsregion. Ett kraftfullt verktyg i stadens egna verksamheter för en hållbar utveckling 
är inköp och upphandling där staden stärker sina krav på goda miljö- och sociala villkor. Det skapar 
även möjligheter för nya innovativa lösningar som ökar hållbarheten samtidigt som välfärden 
utvecklas och medborgarnas behov tillgodoses.  

Idag Agenda 2030 Vision 2040

Hållbar utveckling i Stockholms stad 
Agenda 2030 ska stimulera till samverkan och överbrygga stuprör och organisatoriska gränser i 
stadens verksamheter. Uppföljningen av hållbarhetsmålen kommer att vara viktig och ska i huvudsak 
bygga på indikatorer och nyckeltal som särskilt visar på styrkor och utvecklingsmöjligheter i 
staden hållbarhetsarbete. 
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Tillväxt – en förutsättning för  
genomförandet av visionen
Ambitionen med Stockholms stads vision Möjligheternas Stockholm är att visa 
att Stockholm och en attraktiv stad med ett dynamiskt näringsliv som skapar 
en hög och hållbar tillväxt och ger förutsättningar för en fortsatt god välfärd 
och ett bra liv i stadens alla delar. Stockholm har också en stark ambition 
att vara en världsledande kunskapsregion där teknologi, kreativitet, öppenhet 
och mångfald samspelar med social sammanhållning och trygga levnads-
förhållanden. Stockholms klimat- och miljöarbete ska vara världsledande. 
Tillsammans är detta viktiga drivkrafter för en ekologisk, socialt och ekon-
omiskt hållbar utveckling och för bevarande av demokratiska värden.

Ett strategiskt åtagande 
i Stockholms stad
Visionen om det framtida Stockholm är ett strategiskt åtagande från Stockholms 
stads sida för att möta framtidens utmaningar. Visionen beskriver staden 
år 2040 och de mål som ska nås för att skapa en långsiktig och hållbar 
utveckling. Genom visionen vill staden skapa tydlighet om sina långsiktiga 
ambitioner, såväl internt som mot externa samarbetsparter. 

Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser har i uppdrag att arbeta i visionens 
riktning. Visionen sätter sin prägel på den dagliga verksamheten, på såväl 
kort som lång sikt. För att uppfylla visionen behöver alla verksamheter 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ha kunskaper om utvecklingen 
i den egna verksamheten och i omvärlden. Staden behöver kontinuerligt 

utvecklas för att kunna utföra tjänster staden 
har i uppgift att utföra, på ett kvalitativt och 
resurseffektivt sätt, och för att få förtroende 
och tillit från stockholmarna. Arbetet måste 
ske i dialog med stockholmare, företag och 
medarbetare. I enlighet med program för 
kvalitetsutveckling och stadens styrmodell, 
ska verksamheterna ta fram konkreta mål och 
arbetssätt för att nå inriktningen i såväl Vision 
2040 som stadens årliga budget.

Stadens ledning  
och styrning
Kommunfullmäktige beslutar om budget för 
staden med utgångspunkt från den långsik-
tiga visionen. Budgeten är överordnad och 
styrande för stadens alla verksamheter och 

övriga styrdokument ska förhålla sig till 
denna. I budgeten pekar staden på en över-
gripande nivå ut färdriktningen. Nämnder, 
bolagsstyrelser och verksamheter beslutar om 
konkreta mål och arbetssätt för att nå vision 
och mål i samband med verksamhetsplanering 
och budget. Uppföljning sker i tertialrapporter 
och verksamhetsberättelser.

Stadens intregerade system för ledning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi, ILS, 
omfattar hela koncernen Stockholms stad, 
såväl nämndernas som bolagsstyrelsernas verk-
samheter. Även program och riktlinjer kan följas 
upp via ILS. Inriktnings- och verksamhetsmål 
bör justeras utifrån det som föreslås i den 
denna vision.
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Stockholm ska vara världsledande 
i arbetet med en hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös och 
omfattande utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.  
De globala målen är integrerade och odelbara, vilket innebär att framgång 
för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. Fram till år 2030 ska 
världens länder gemensamt arbeta för att nå de 17 globala målen. Stockholm 
har ambitionen att vara ledande i detta arbete och agendan kommer att vara  
ett stöd och bidra till att utveckla stadens hållbarhetsarbete.

Visionen är ett strategiskt åtagande från Stockholms stad sida där vi förbinder 
oss att arbeta i visionens riktning med sikte på år 2040. Redan idag görs  
mycket inom stadens verksamheter som bidrar till en social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet såsom de formuleras i de globala målen med sikte på år 
2030. För att åstadkomma en utveckling som tydligt styr mot de globala målen 
och visionen behövs kloka beslut och ställningstaganden som drar åt samma 
håll. Stadens medarbetare behöver arbeta tillsammans med stockholmarna, 
näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademin samt med övriga regionala 
och internationella aktörer för att lyckas. 

Agenda 2030 ska stimulera till samverkan och överbrygga stuprör och organ-
isatoriska gränser i stadens verksamheter. Uppföljningen av hållbarhetsmålen 
kommer att vara viktig och ska i huvudsak bygga på indikatorer och nyckeltal 
som särskilt visar på utvecklingsmöjligheter i staden hållbarhetsarbete.

Stärkt regionalt samarbete
Kraften i ett stärkt regionalt samarbete kan inte överskattas. Den starka  
befolkningstillväxten i regionen är en positiv kraft, samtidigt som den för 
med sig stora utmaningar som kräver god planering och ett bra samarbete 
mellan många olika aktörer. När människor rör sig över en större geografi 
i sin vardag, blir samhällsplanering över kommungränser också allt viktigare 
och det regionala samarbetet får allt större betydelse för att skapa en hållbar 
vardag.  I det regionala samarbetet kan Agenda 2030, tillsammans med 
regionala utvecklingsplanen för Stockholm RUFS 2050, fungera som en 
gemensam plattform för samverkan med regionens aktörer. 

Många av de viktiga satsningar som pågår i Stockholmsregionen bygger på 
ett väl utvecklat samarbete och olika former av partnerskap mellan staden, 
andra offentliga aktörer, akademin, näringslivet och civilsamhället. För att 
kunna realisera visionen och säkra en fortsatt stark och hållbar tillväxt är det 
nödvändigt att utveckla dessa samarbetsformer. Det krävs ett gemensamt och 

aktivt samarbete inom transporter, bostäder, 
vård- och omsorg, näringsliv samt utbildnings- 
och arbetsmarknad.

Ökat deltagande på 
den internationella 
arenan
I en globaliserad värld blir det internationella 
samarbetet allt viktigare. I takt med att 
konkurrensen mellan städer och regioner ökar 
är det av stor vikt att Stockholm stärker sin 
internationella position som en innovativ och 
kreativ stad med branscher som är globala 
föredömen. Stockholm ska vara en stad känd 
för kunskap, mångfald, öppenhet, hållbarhet 
och en hög livskvalitet. Staden ska fortsätta 
att vara en attraktiv och öppen plats där 
människor vill arbeta, leva och vistas.

Stockholm behöver delta aktivt på den  
internationella arenan och samarbeta  
med och lära av - men också inspirera  
- andra städer, regioner och länder.  
Det är viktigt att långsiktigt och konsekvent 
fortsätta arbetet med att internationellt 
marknadsföra Stockholm under budskapet 
”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. 

REMISSUTGÅVA
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Ett Stockholm
i förändring
Hur ser Stockholm ut år 2040? Det enkla svaret är att det kommer att vara 
annorlunda. Vi kommer att vara fler - nära 1,3 miljoner stockholmare i en 
Stockholmsregion med drygt 3 miljoner invånare. Stockholm kommer att 
fortsätta att växa och allt fler människor vill leva sina liv här. Det kommer 
att finnas betydligt fler barn och äldre. Fler stockholmare med skilda behov 
ställer höga krav på att stadens gemensamma yta och resurser används klokt. 

Stockholm påverkas också av flera andra stora samhällsutmaningar.  
Det förändrade klimatet är den kanske största utmaningen för framtiden 
som kräver både minskade utsläpp och en stor anpassning. Hårdnande 
konkurrens i världsekonomin kräver samtidigt att vi vässar oss för att 
fortsätta vara världsledande inom forskning, design och företagande.  
Den ökade sociala polariseringen är en annan utmaning, där klyftorna 
mellan olika grupper i samhället tenderar att öka, liksom mellan olika 
delar av landet. 

Vi är också mitt uppe i en digital revolution. Tekniken blir en allt större  
del av det moderna samhället. Stockholm kan dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter - om vi samtidigt förstår de risker som finns. 

Vision 2040 är en vision om hur vi tar till vara på möjligheterna och  
tillsammans skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling 
i Stockholm.
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Svar på revisionsrapport - Granskning av 
diarieföring och hantering av allmänna 
handlingar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande, med ett 
stycke som rör bolagen, som svar på revisionsrapporten om granskning av 
diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Yttrandet innehåller 
planerade åtgärder för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av 
kommunens och de kommunala bolagens diarieföring och hantering av 
allmänna handlingar. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnders 
och bolags befintliga system och rutiner för dokumenthantering är 
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av aktuell lagstiftning och 
kommunens interna regelverk.  

Revisorernas samlade bedömning är att det förekommer flera betydande brister 
i kommunens dokumenthantering. Det är väsentligt att kommunstyrelsen 
prioriterar arbetet med att säkerställa rättssäkerheten i dokumenthanteringen 
utifrån de brister som identifieras i granskningen.  

Kommunledningskontoret besvarar respektive rekommendation och beskriver 
ett pågående och kommande arbete med en effektiv och rättssäker 
dokumenthantering i sitt yttrande. Kommunledningskontoret har inhämtat 
information från bolagen. I yttrandet ingår även ett stycke som avser svar på de 
rekommendationer som rör bolagen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2019

 Revisionsrapport – Granskning av diarieföring och hantering av
allmänna handlingar den 18 juni 2019

Ärendet 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av 
kommunens och de kommunala bolagens diarieföring och hantering av 
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allmänna handlingar. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnders 
och bolags befintliga system och rutiner för dokumenthantering är 
ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av aktuell lagstiftning och 
kommunens interna regelverk. Revisorernas samlade bedömning är att det 
förekommer flera betydande brister i kommunens dokumenthantering. Det är 
väsentligt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att säkerställa 
rättssäkerheten i dokumenthanteringen utifrån de brister som identifieras i 
granskningen.  

Kommunledningskontorets yttrande 

Kommunledningskontoret vill lyfta fram att kommunen har ett pågående 
övergripande arbete med att se över samtliga styrdokument och processer inom 
kommunen. En riktlinje för kommunens övergripande styrdokument är under 
framtagande. Riktlinjen planeras antas i kommunfullmäktige sista kvartalet 
2019. Beslutet i kommunfullmäktige kommer därefter ligga till grund för 
framtida arbete och struktur för styrdokument, vilket även gynnar diarieföring 
och hantering av allmänna handlingar i stort. Vidare har kanslistaben 
strukturerat om kommunens författningssamling på webben och därmed gjort 
det tydligare att Upplands-Bro kommun uppfyller kommunallagens krav om en 
samlad författningssamling.  

Nedan besvaras respektive rekommendation i den ordning som följer av 
revisionsrapporten.  

Revidera och fastställa riktlinjen för informationshantering 

En revidering av kommunens riktlinje för informationshantering är påbörjad. 
Kanslistaben ansvarar för revideringen och riktlinjen färdigställs första 
kvartalet 2020.  

Fastställa en riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar 

Kanslistaben har tagit fram en riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar, 
KS 19/0489 Riktlinjer för utlämnande av allmän handling i Upplands-Bro 

kommun som är i stora delar klar och kommer beslutas av kommundirektören 
under sista kvartalet 2019. Förutom riktlinjen har kanslistaben även tagit fram 
en vägledning som hjälp vid tillämpningen av riktlinjerna samt beslutsmallar 
för rättssäkra och enhetliga beslut.  

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en särskild föreskrift för 
arkivvård i vilken det bland annat tydligt framgår krav på arkivlokaler 
och arkivredovisning  

KS 19/0488 Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 

§ arkivlagen är klar för behandling i kommunfullmäktige under första kvartalet
2020.
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Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivbeskrivning och 
arkivförteckning  

När Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen antas av kommunfullmäktige kommer ett särskilt avsnitt om 
arkivvård införas i kommunens regelbundet återkommande utbildning om 
förvaltningslagen och offentlighet och sekretess. Genom att sprida information 
om föreskriftens innehåll och tillämpning skapar det bättre förutsättningar för 
kontorens möjlighet att uppfylla kraven. Kommunens arkivarier finns också 
tillgängliga för råd och stöd i arbetet.  

Säkerställa att kommunens arkivlokaler är ändamålsenliga  

Genom att sprida information om föreskriftens innehåll och tillämpning skapar 
det bättre förutsättningar även vad gäller kravet för ändamålsenliga 
arkivlokaler. Utöver detta har kommunen under 2019 satsat på ett övergripande 
arbete med säkerhet och beredskap och som ett led i det arbetet kommer en 
evakueringsplan för arkivmaterial tas fram i samarbete med säkerhets- och 
beredskapsenheten. I arbetet ingår också en översyn av begränsade 
behörigheter till arkivlokaler för att förhindra tillgrepp och obehörig åtkomst.  

Säkerställa att arkivmyndigheten ges möjlighet att utöva tillräcklig tillsyn 
av nämndernas och bolagens arkivvård 

Ett arbete med årshjul för inspektioner och inspektionsprotokoll har påbörjats 
av kommunens arkivarier. Arbetet och första inspektionen planeras vara färdig 
tredje kvartalet 2020.  

Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för ändring i 
systembehörigheter i kommunens ärendehanteringssystem vid interna 
personalförflyttningar 

Kanslistabens samordnande registrator har påbörjat ett arbete med 
personalstaben kring rutinförbättringar. Att se över systembehörigheter i stort 
ingår i kommunens övergripande säkerhets och beredskapsarbete.  

Svar på rekommendationer för bolagen 

En handlingsplan är framtagen som bygger på rekommendationerna i 
granskningen. I rapporten rekommenderas att bolagen; 

 Fastställer en arkivbeskrivning och arkivförteckning

 Lyfter in ansvarsfördelningen vid utlämnande av allmän handling i
delegationsordningen.

 Reviderar dokumenthanteringsplanen i samråd med arkivmyndigheten
för att bestämma när handlingar ska levereras till kommunarkivet
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Aktivitet Ansvarig Färdigt Styrelsebeslut 

Upprätta en arkivbeskrivning Ekonomichef 2019-11-20 2019-12-03 

Upprätta en arkivförteckning enligt Allmänna 
arkivschemat 

Ekonomichef 2020-08-30 

Revidera Attest- och delegationsordningen Ekonomichef 2019-11-20 2019-12-03 

Gå igenom dokumenthanteringsplanen för att 
säkerställa att den följer Gallringsråd nr 7 
Bevara eller gallra, vilket är beslutat av KS är 
det regelverk som kommunen ska följa. 

Ekonomichef 2020-08-30 

Upprätta en rutin för hur UBH levererar 
handlingar till kommunarkivet 

Ekonomichef 2019-11-20 

Barnperspektiv 

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att 
allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens 
verksamhet. Att Upplands-Bro kommun har fungerande rutiner för diarieföring 
och hantering av allmänna handlingar är av stor vikt även för barn- och ungas 
möjlighet till insyn, påverkan och demokratisk delaktighet. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Karl Öhlander 

Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 

1. Revisionsskrivelse den 18 juni 2019
2. Revisionsrapport – Granskning av diarieföring och hantering av allmänna

handlingar den 18 juni 2019

Beslut sänds till 

 Kommunens revisorer
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av 
kommunens och de kommunala bolagens diarieföring samt hantering av allmänna 
handlingar. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnders och bolags befintliga 
system och rutiner för dokumenthantering är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som 
framgår av aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk. 

Vår sammantagna bedömning är att det förekommer flera betydande brister i kommunens 
dokumenthantering. Det är väsentligt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att 
säkerställa rättssäkerheten i dokumenthanteringen utifrån de brister som identifierats i denna 
granskning. Vi har inom ramen för denna granskning även identifierat vissa brister inom 
bolagen.   

Kommunen saknar i nuläget en övergripande riktlinje för dokumenthantering som är känd 
bland förvaltningens medarbetare. Det finns visserligen en sådan kommunövergripande 
riktlinje, men den reviderades senast 2007 och har fallit i glömska inom förvaltningen. Vidare 
behöver flera av nämndernas dokumenthanteringsplaner uppdateras. 
Dokumenthanteringsplanerna utgör nämndernas viktigaste styrdokument i frågor som rör 
diarieföring, gallring och arkivering. Granskningen visar att kommunstyrelsens plan 
reviderades 2013 och bygg- och miljönämndens plan reviderades senast 2012. Båda dessa 
dokumenthanteringsplaner innehåller inaktuella uppgifter. Med nuvarande resurser och 
arbetsprioritering kommer det enligt uppgift ta flera år innan samtliga nämnders och 
styrelsers planer är reviderade.  

Enligt arkivlagen ingår i arkivvården att upprätta en arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
Ingen av granskade nämnder eller styrelser har beslutat om något av dessa lagstadgade 
dokument. Härutöver saknas ett tydligt lokalt regelverk för bland annat ansvarsfördelning i 
dokumenthanteringsfrågor, verkställande av gallring och krav på arkivlokaler. Vad gäller 
arkivlokaler framkommer att kommunens centrala arkivlokaler är skyddsrumsklassade, vilket 
innebär att arkivmaterialet ska förflyttas från lokalerna inom 48 timmar vid händelse av att de 
måste nyttjas. Det finns ingen framtagen plan för hur arkivmaterialet ska säkras vid en sådan 
situation. Av intervjuer framkommer uppgifter om att gallringar inte genomförs konsekvent 
eller i rätt tid, samt att arkivmyndigheten aldrig konsulterats inför ett gallringsbeslut i nämnd.  

I nuläget finns ingen kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar.  
Enligt vår bedömning är det anmärkningsvärt att det saknas riktlinjer för en sådan 
grundläggande myndighetsuppgift. Av granskningen framkommer även uppgifter om brister i 
den faktiska hanteringen utlämnande av handlingar.   

Enligt arkivlagen ska kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens arkivvård. 
Personalen på arkivmyndigheten uppger dock att det inte finns tillräckliga personalresurser 
för att utöva en tillräcklig tillsyn. Exempelvis genomförs inga inspektioner av nämnders och 
bolags arkivvård.   

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Revidera och fastställa riktlinjen för informationshantering 
 Fastställa en riktlinje för utlämnade av allmänna handlingar.   
 Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en särskild föreskrift om arkivvård i vilken 

det bl.a. tydligt framgår krav på arkivlokaler och arkivredovisning. 
 Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivbeskrivning och arkivförteckning.  
 Säkerställa att kommunens arkivlokaler är ändamålsenliga.  
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 Säkerställa att arkivmyndigheten ges möjlighet att utöva tillräcklig tillsyn av 
nämndernas och bolagens arkivvård. 

 Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för ändring i systembehörigheter i 
kommunens ärendehanteringssystem vid interna personalförflyttningar. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi bolagen att:  

 Fastställa en arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
 Lyfta in ansvarsfördelning vid utlämnande av allmänna handlingar i bolagens 

delegationsordning.  
 I samråd med arkivmyndigheten revidera dokumenthanteringsplanen med 

bestämmelser om när handlingar ska levereras till kommunarkivet. 
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2. Inledning 

 Bakgrund 
Regleringen av samt proceduren för att diarieföra allmänna handlingar kan uppfattas som 
byråkratisk och tidsödande. Denna process är dock central för demokratin. Enligt 
offentlighetsprincipen har allmänheten rätt till insyn i och tillgång till information om statens 
och kommunernas verksamhet. För att detta ska vara möjligt i praktiken krävs att 
myndigheter och kommuner registrerar och förvarar sina allmänna handlingar på ett 
strukturerat och ändamålsenligt sätt.  

I Upplands-Bro kommun är respektive nämnd och styrelse ansvarig för vården av sina arkiv. 
Kommunstyrelsen, i egenskap av kommunens arkivmyndighet, ska utöva tillsyn över 
nämndernas arkivvård samt följa utvecklingen inom dokumenthanteringen. Kommunen är 
inne i en expansionsfas vilket ställer höga krav på förvaltningens administrativa rutiner. För 
att säkerställa att medborgares och medias insyn, samt enskildas möjlighet att tillvara sin rätt 
i olika ärenden, är det väsentligt att dokumenthanteringen är välfungerande och lagenlig. 
Med anledning av detta har kommunens förtroendevalda revisorer beslutat att granska 
kommunens och bolagens diarieföring samt hantering av allmänna handlingar.     

 Syfte och revisionsfrågor  
Syftet med granskningen är att bedöma om nämnder och bolags befintliga system och 
rutiner för dokumenthantering är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av 
aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk. 
Revisionsfrågor:  

 Finns aktuella styrdokument i kommunen/bolagen avseende dokumenthantering? 
 Är ansvarsfördelning, befogenheter och organisation rörande dokumenthantering 

tydlig och i överensstämmelse med aktuell lagstiftning och kommunens/bolagens 
interna regelverk?  

 Finns specifika rutiner för hantering av e-post och är dessa kända, rättssäkra och 
ändamålsenliga? 

 Sker registrering av allmänna handlingar på ett rättssäkert sätt?  
o Arkiveras och gallras allmänna handlingar på ett informations- respektive 

rättssäkert sätt? 
 Finns möjlighet för kommuninvånare att prenumerera på allmänna handlingar såsom 

kallelser och underlag inför sammanträden samt protokoll?  
 Finns en systematisk uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen?  

 Avgränsningar och begreppsförklaringar 

2.3.1. Avgränsningar  

Granskningen avser kommunstyrelsen, tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden och de 
kommunala bolagen. 

2.3.2. Begreppsförklaringar   

Dokumenthantering  
Med dokumenthantering avses i denna granskning de aktiviteter som ingår i processerna för 
registrering, gallring och utlämnade av allmänna handlingar.   
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Handling  
Begreppet handling definieras i tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. 3 § som en 
framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan 
läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. I denna granskning kommer handling och 
dokument användas synonymt.   

Allmän handling  
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till 
eller upprättad hos en myndighet.1 En allmän handling behöver inte vara offentlig.  

Sekretess  
Med sekretess avses förbud mot att lämna ut hemliga uppgifter. Vilka uppgifter som är 
sekretessbelagda regleras i offentlighets- och sekretesslagen. 

Gallring  
Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter tillhörande ett arkiv avlägsnas och 
förstörs. Som gallring räknas även förlust av möjlighet att göra sammanställningar, förlust av 
sökmöjligheter samt förlust av möjlighet att bedöma handlingarna äkthet.   

 Genomförande  
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och intervjuer med berörda 
tjänstemän inom kommunen samt inom berörda bolag. Intervjupersonerna har valts ut utifrån 
deras roll och funktion. Urvalet av intervjupersoner framgår av källförteckningen. Intervjuerna 
genomfördes gruppvis dels med registratorer på kanslistaben och f.d. kanslichef, dels med 
kanslistabens arkivarier samt med VD och ekonomichef för Upplands-Brohus respektive 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Enskilda intervjuer genomfördes med resterande 
intervjupersoner. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten.   

3. Revisionskriterier 

 Offentlighets- och sekretesslagen  
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) omfattar såväl beslutande kommunala församlingar 
som bolag i vilka kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.2 Registrering av 
allmänna handlingar återfinns i OSL:s femte kapitel. Den normala registreringsmetoden för 
ärenden är diarieföring. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras så snart de 
har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.3 Till huvudregeln följer ett antal 
undantagsbestämmelser. I registret av allmänna handlingar ska det framgå: 

• Datum då handlingen kom in eller upprättades. 
• Diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen. 
• I förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare. 
• I korthet vad handlingen rör.  

                                                
1 Se TF 2 kap. 9–10 §§ för när en handling anses upprättad eller inkommen.  
2 Att utöva ett rättsligt bestämmande inflytande kan lite förenklat likställas vid att kommunens ägande 
uppgår till mer än 50 procent av bolaget. Se OSL 2 kap. 3 §. 
3 I lagstiftningen är inte innebörden av ”så snart som möjligt” definierat. I uttalande från 
Justitieombudsmannen (02/03 2062-2000) framgår emellertid att registrering ska genomföras senast 
påföljande arbetsdag efter att handlingen blivit allmän.   
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3.1.1. Handlingar av ringa betydelse behöver inte registreras  

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens 
verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. Vilka handlingar som är av 
ringa betydelse är en bedömningsfråga.   

3.1.2. Offentliga handlingar behöver inte registreras  

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Detta undantag 
har stor betydelse för kommuners diarieföring, då de flesta handlingar inte omfattas av 
sekretess. Enligt Justitieombudsmannen är det viktigt att myndigheten tar ställning till vilka 
typer av handlingar som ska registreras och vilka som ska förvaras ”ordnade”, samt att 
systemet tillämpas konsekvent (se JO 2151-2000).   

3.1.3. Regeringen har rätt att meddela undantag genom föreskrifter  

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst 
slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras. Av 
offentlighets- och sekretessförordningen framgår att undantag ges exempelvis för 
socialnämnders handlingar som hör till enskildas personakter.  

3.1.4. Sekretessmarkeringar får antecknas på handlingar  

Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en 
bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild 
anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, 
införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. 
Anteckningen ska ange: 

• Tillämplig sekretessbestämmelse. 
• Datum då anteckningen gjordes. 
• Den myndighet som har gjort anteckningen. 

3.1.5. Myndigheter ska upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar  

Utöver de krav på arkivvård som anges i arkivlagen, ska myndigheter upprätta en 
beskrivning som ger information om:  

• Myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 
allmänna handlingar. 

• Register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar. 
• Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta 

del av allmänna handlingar. 
• Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 

allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter. 
• Vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i 

sina handlingar. 
• Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur 

och när detta sker. 
• Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 
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3.1.6. Ansvaret för beslut om utlämnande av handling är delat mellan ansvarig 
handläggare och myndigheten  

Om det framgår av särskild arbetsordning eller av särskilt beslut att en anställd vid en 
myndighet har ansvar för vården av en handling, är det han eller hon som i första hand ska 
pröva om handlingen ska lämnas ut. Om det kan ske utan dröjsmål ska den anställde låta 
myndigheten göra prövningen vid förekommandet av tveksamma fall. Om den anställde 
lämnar ut handlingar med förbehåll eller vägrar att lämna ut en handling ska myndigheten 
pröva om handlingen ska lämnas ut.  

 Arkivlagen  
Arkivlagen innehåller gemensamma bestämmelser för kommunala myndigheter och 
kommunalt ägda bolag. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv, om inte en 
arkivmyndighet har övertagit detta ansvar. I arkivvården ingår bland annat att myndigheten 
ska: 

• Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas. 

• Upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar 
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en 
systematisk arkivförteckning. 

• Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. 
• Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar. 
• Verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

För tillsynen av att myndigheterna fullgör sina skyldigheter ska det finnas arkivmyndigheter 
inom den statliga och den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i 
kommunen om inte kommunfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till 
arkivmyndighet.  

Allmänna handlingar får gallras. Huvudregeln är dock att arkiven ska bevaras och vid gallring 
måste hänsyn tas till arkivlagens uttryckta syften med arkivbildningen. I arkivlagen saknas 
bestämmelser om vilket organ inom kommuner som ska besluta om gallring. Istället utgår 
regleringen från kommunallagen, som anger att respektive nämnd beslutar i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.  

Inom kommunala bolag fattas beslut om gallring på motsvarade sätt inom ramen för de 
regler som gäller för respektive beslutsfattande.4  

 Tryckfrihetsförordningen  
Tryckfrihetsförordningen är en grundlag med bestämmelser om yttrandefriheten i tryckta 
skrifter. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det 
är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan 
läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Kan en handling inte tillhandahållas utan 
att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras 
tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en 
handling på stället, om det möter betydande hinder. 

                                                
4 Se SKL (2015). Vem bestämmer om arkiv i kommunen? 
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 Dataskyddsförordningen  
Dataskyddsförordningen (GDPR) består av bestämmelser kring myndigheters hantering av 
personuppgifter gällande fysiska personer. Personuppgifter får endast behandlas av 
myndigheter i nödvändiga situationer. Bestämmelserna inkluderar hur personuppgifter ska 
hanteras inom bland annat insamling, lagring, utlämning genom överföring eller förstöring av 
handlingar. Det är huvudsakligen kommunstyrelsen och de övriga nämnderna som är 
personuppgiftsansvariga.  

Enligt GDPR finns det ett principförbud mot behandling av känsliga uppgifter. Det finns dock 
undantag då avsteg från förbudet är tillåtna som exempelvis i situationer för att uppfylla 
arkivlagens bevaringskrav eller när den kommunala nämndadministrationen behöver hantera 
allmänna handlingar. Undantagen omfattar inte utelämnandet av allmänna handlingar 
bestående av känsliga uppgifter. 

 Fullmäktiges styrdokument  
Kommunfullmäktige har antagit ett antal styrdokument med bäring på dokument- och 
ärendehanteringen. Dessa beskrivs löpande i rapporten.  

4. Organisation och ansvar  
Kommunerna har stor frihet att själva bestämma hur deras verksamheter ska organiseras. 
Det gäller även arbetet med dokumenthantering. Bortsett från att varje kommun måste ha en 
arkivmyndighet finns få tvingande bestämmelser för hur kommunerna ska organisera arbetet.  

 Nämndernas registratorer är centraliserade till kanslistaben  
Varje nämnd och styrelse ansvarar för den egna arkivbildningen. Respektive nämnd och 
styrelse ska vårda arkiven i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för 
hantering av arkiv. Myndigheten ska också utse en informationsansvarig.  

Kanslistaben, som ingår i kommunledningskontoret, har en central roll i nämndernas 
informationshantering. På kanslistaben arbetar merparten av kommunens registratorer, 
arkivarier och nämndsekreterare. I praktiken är således en stor del av nämndernas ansvar 
för informationshanteringen centraliserad till kanslistaben. Kanslistaben stödjer övriga kontor 
i frågor som rör dokumenthantering. Till exempel bistår kanslistabens arkivarier kontoren 
med att ta fram dokumenthanteringsplaner. Flera intervjuade på kanslistaben lyfter fram 
samordningsvinsterna med att funktionerna som ansvarar för dokumenthanteringen finns 
samlade på samma enhet.  

Kommunens arkivmyndighet är organiserad inom kanslistaben. Arkivmyndigheten kan liknas 
vid en normgivande tillsynsmyndighet, då det ligger i deras uppdrag att utöva tillsyn över 
myndigheternas arkivvård samt lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd 
rörande arkivvården. Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet 
som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både efter överenskommelse och på grund 
av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten. På kanslistaben finns för närvarande två 
arkivarier motsvarande 1,5 årsarbetskraft som har till uppgift att bedriva detta arbete. 
Tidigare har det i kommunen varit hög omsättning på kommunarkivarietjänsten. 

Bygg- och miljönämnden är den enda nämnd med registratorer som arbetar på det egna 
kontoret. Övriga nämnders registratorer är lokaliserade på kanslistaben. Att 
registratorstjänsten under 2017 flyttades till samhällsbyggnadskontoret var bland annat för 
att undvika dubbelregistrering av handlingar. Registratorsuppgifterna är på 
samhällsbyggnadskontoret uppdelade på tre tjänster inom avdelningarna för bygglov, miljö 
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och livsmedel. Bygg- och miljönämnden använder ett eget ärendehanteringssystem vilket 
försvårade dokumenthanteringsarbetet när registratorstjänsten var placerad på kanslistaben. 
Nämndadministrationen, det vill säga hantering av exempelvis sammanträdesprotokoll och 
beslutshandlingar, administreras dock fortfarande av nämndsekreteraren på kanslienheten. 
Intervjuade uppger att detta samarbete fungerar väl.   

 Ansvaret för dokumenthanteringen är fördelat på flera tjänster i bolagen  
Bolagen har ingen särskild avdelning motsvarande en kanslistab och det finns inte heller 
någon renodlad registratorstjänst eller arkivarie. Ansvaret för dokumenthanteringsarbetet är 
istället fördelat på ett antal olika tjänster. Exempelvis är tre personer ansvariga för utdelning 
och diarieföring av den fysiska posten som inkommer till bolaget. Vad gäller e-post är det 
upp till respektive medarbetare att tillse att handlingen diarieförs. Kanslistaben används som 
ett stöd i frågor som rör registrering och arkivering, men konsulteras relativt sällan enligt 
intervjuade. Bolagen har ett eget diarium och även ett eget ärendehanteringssystem.  

Upplands-Bro Kommunföretag har även ett diarium i kommunens ärendehanteringssystem 
Public 360. Kommunens ekonomichef ansvarar för dessa ärenden, vilka i huvudsak berör 
styrelsens sammanträden.   

 Roll- och ansvarsfördelningen definieras i bortglömda riktlinjer  
Inom kommunens organisation finns ett antal funktioner med särskilt ansvar för 
dokumenthanteringen. Deras ansvar och roller definieras i Riktlinjer för informationshantering 
i Upplands-Bro kommun. Riktlinjerna fastställdes av kommundirektören och reviderades 
senast under 2007. Enligt intervjuade på kanslistaben har riktlinjerna fallit i glömska inom 
kommunförvaltningen. I samtal med intervjuade framkommer att kanslistaben har inlett ett 
arbete med att revidera riktlinjerna. Arbetet är dock inte färdigställt.  

I riktlinjen berörs även hur post ska hanteras som inkommer till den personliga e-postlådan. 
Härutöver saknas vägledning och riktlinjer för denna fråga. Kommunstyrelsen har visserligen 
beslutat att Samrådsgruppens gallringsråd ska följas i kommen. I deras skrift Bevara och 
gallra nr 1: Lednings- och stödprocesser finns råd med bäring på hanteringen av e-post. 
Råden berör dock inte hur e-post ska hanteras i bortsett från i de fall handlingarna ska 
gallras. Enligt kommunarkivarien pågår ett arbete med att ta fram en rutin för hantering av e-
post. Inom bolagen tillhandahålls viss information om hur e-post ska hanteras genom 
riktlinjen Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus. 

 Intervjuade på kanslistaben upplever ansvarsfördelningen som otydlig  
Enligt intervjuade på kanslistaben är nämndernas och bolagens medvetenhet om sitt ansvar 
skiftande. I och med att det saknas tydliga (och bland personalen kända) riktlinjer kring roll- 
och ansvarsfördelningen blir arbetet i hög grad personberoende: för närvarande är det upp 
till enskilda handläggares kunskap och egna initiativ för att dokumenthanteringsarbetet ska 
fungera ändamålsenligt. Intervjuade arkivarier och kommunjurist upplever även att 
kanslistabens ansvarsområde är otydligt. Grundproblemet kanslistabens ansvar i relation till 
respektive kontor inte är klart definierat. Därmed saknas också adekvata förutsättningar att ta 
fram arbetsbeskrivningar för arkivmyndigheten samt registratorsfunktionen.  

 Vår bedömning  
För en fungerande dokumenthantering krävs att berörda funktioner inom kommunens 
förvaltning och bolag är samordnade. Dokumenthanteringen är inte en angelägenhet för 
enskilda kontor eller tjänstepersoner. I dokumenthanteringsprocessens olika steg involveras 
flera kontor och funktioner vilket ställer höga krav på en tydligt definierad rollfördelning. Enligt 



 

10 

vår bedömning brister tydligheten i berörda aktörers ansvarsområden. En bidragande orsak 
är att det saknas en beslutad ansvarsfördelning mellan kanslistaben och kontoren samt 
ändamålsenliga arbetsbeskrivningar för arkiv- och registratorsfunktionen. Härutöver har den 
riktlinje som reglerar kommunens övergripande informationshanteringsarbete fallit ur 
förvaltningens organisatoriska minne. Det saknas således grundläggande styrdokument och 
arbetsbeskrivningar som i vanliga fall lägger grunden för ansvarsfördelningen i 
dokumenthanteringsarbetet. Nuvarande ordning riskerar både effektiviteten och 
rättssäkerheten i dokumenthanteringsprocessen. Det är väsentligt att kommunstyrelsen 
vidtar åtgärder för att avlägsna nuvarande oklarheter i roll- och ansvarsfördelningen.  

Registratorerna på kanslistaben ansvarar för flera nämnder vardera, vilket innebär att dessa 
uppgifter finns koncentrerade till ett antal renodlade registratorstjänster. Ett alternativ till ett 
sådant upplägg är att respektive kontor tar hem tjänsterna till den egna organisationen. 
Centraliseringen av registratorsfunktionerna till kanslistaben ger dock enligt vår bedömning 
bättre förutsättningar för att upprätthålla en hög kompetens bland dem med 
registratorsuppgifter.    

En konsekvens av att dokumenthanteringskompetensen är koncentrerad till kanslistaben är 
att arkivmyndigheten i praktiken ska utöva tillsyn över sina kollegor. Arkivmyndigheten ska 
granska nämnders och styrelser arkivvård.5 Registratorerna på kanslistaben ansvarar till viss 
del för nämndernas diarieföring och övriga dokumenthanteringsarbete. Kanslichefens roll blir 
härigenom aningen tudelad: i rollen som arkivmyndighetens närmaste överordnade är denne 
ansvarig för granskningen av den verksamhet som kanslistabens registratorer är involverade 
i. Det finns skäl att ifrågasätta detta organisatoriska upplägg utifrån arkivmyndighetens 
förutsättningar att agera oberoende i tillsynen. Å andra sidan underlättas kunskapsutbytet 
mellan registratorer och arkivarier genom att de verkar inom samma enhet. Givet att 
nuvarande organisatoriska ordning bibehålls är det väsentligt att arkivmyndighetens 
tillsynsroll diskuteras inom kanslistaben och att förhållningsregler upprättas som tydliggör 
myndighetens rådgivande respektive granskade roll. I sammanhanget bör nämnas att 
arkivmyndigheten i kommunen aldrig har genomfört inspektioner av arkivvården. Vi 
återkommer till detta i kommande avsnitt.  

Enligt kommundirektörens riktlinjer för informationshantering ska en informationsansvarig 
utses av varje nämnd, styrelse, stiftelse och kommunala organ med självständig ställning. 
Granskningen visar att nämnderna inte har utsett informationsansvariga, vilket följaktligen 
står i strid med dessa riktlinjer. I nuläget finns en preliminär lista med tänkbara 
informationsansvariga framtagen.    

5. Diarieföring i kommunen och bolagen  

 Kommunens övergripande riktlinje för informationshantering är ålderstigen 
Som tidigare nämnt finns i kommunen en fastställd riktlinje för informationshanteringen. 
Riktlinjen syftar till att fungera som en handbok för de i kommunen som arbetar med 
informationshantering. Av granskningen framgår emellertid att riktlinjen både är ålderstigen 
och okänd bland personalen.  

Som tidigare beskrivits behöver inte handlingar av ringa betydelse registreras eller hållas 
ordande. I januari 2018 beslutade kommunstyrelsen om att tidigare fattade gallringsbeslut 

                                                
5 Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
3–6 §§. Där inbegrips i praktiken samtliga moment inom dokumenthantering och arkivbildning. 
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gällande vissa handlingsslag bör6 upphävas med undantag gällande viss 
räkenskapsinformation. Samtidigt beslutades att kommunen ska följa de gallringsråd som 
utges av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt Riksarkivets föreskrift 2012:2 vid 
gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Både i Riksarkivets föreskrift 
och i Samrådsgruppens gallringsråd finns riktlinjer för vilka handlingar som är att anse vara 
av ringa betydelse. Kommunens arkivarier bedömer emellertid att kännedomen om 
innebörden i kommunstyrelsens beslut är låg bland kommunens medarbetare. Varken 
Riksarkivets föreskrift eller Samrådsgruppens råd är särskilt kända i kommunen. Enligt 
intervjuade företrädare för de kommunala bolagen har kommunstyrelsens gallringsbeslut inte 
delgivits bolagen. Gallringsbeslutet är således inte implementerat i bolagen. Enligt sändlistan 
ska dock beslutet skickats till Upplands-Brohus AB och kommunalt ägda eller förvaltande 
aktiebolag.  

 Nämndernas dokumenthanteringsplaner behöver revideras  
I syfte att hålla god ordning och få en överblick över kommunens allmänna handlingar 
beslutar nämnderna om dokumenthanteringsplaner. Planen fungerar som en katalog över 
samtliga handlingar och används också för att förbättra möjligheten att söka och återfinna 
information. Dokumenthanteringsplanerna utgör således verksamheternas mest centrala 
styrdokument i frågor som rör informationshantering. 

Dokumenthanteringsplanerna omnämns inte i något av kommunens fastställda 
styrdokument. Det saknas information om hur ofta planerna ska uppdateras och vad de ska 
innehålla. Ingen av de granskade nämnderna reviderade sin dokumenthanteringsplan under 
föregående år. Bygg- och miljönämndens dokumenthanteringsplan reviderades senast under 
2012, kommunstyrelsen reviderade sin plan senast under 2013 och tekniska nämndens plan 
reviderades i slutet av 2016.7 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan gäller även för 
kommunfullmäktige.  

Vi har noterat att uppgifter i kommunstyrelsens samt bygg- och miljönämndens 
dokumenthanteringsplaner behöver uppdateras. Bland annat hänvisas till kommunens 
tidigare använda inköpssystem TendSign. Intervjuad bygglovschef uppger dessutom att 
dokumenthanteringsplanen hindrar nämnden från att driva på utvecklingen mot en 
digitaliserad ärendehantering. Dokumenthanteringsplanen ställer krav på analog behandling 
av flera handlingstyper. Vid samtal med verksamhetsföreträdare för kanslienheten framgår 
att det finns en medvetenhet om att flera nämnders dokumenthanteringsplaner innehåller 
uppgifter som är inaktuella. Intervjuade arkivarier uppger att kännedomen om planerna är låg 
inom verksamheterna och att de i många fall inte följs. Det har dels fått till följd att allmänna 
handlingar i många fall har försvunnit, dels att hanteringen av vissa handlingar inte är 
konsekvent.  

Det pågår sedan 2017 en process för att uppdatera kommunens dokumenthanteringsplaner. 
Även om det åligger nämnderna och styrelserna att besluta om planer för sina verksamheter 
är framtagandet i hög grad beroende av kanslistaben. Att uppdatera en 
dokumenthanteringsplan är ett omfattande arbete och kompetensen som krävs finns på 
kanslienheten. Intervjuade arkivarier uppger att arkivfunktionen saknar resurser att inom en 
snar framtid hinna revidera samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner. Uppskattningsvis 

                                                
6 Kommunstyrelsens beslut är formulerat som att tidigare fattande gallringsbeslut gällande vissa 
handlingsslag bör upphävas (vår kursivering). Beslutet kan uppfattas om tvetydigt med anledning av 
ordvalet ”bör”. Enligt kommunarkivarien tolkas beslutet i praktiken som att tidigare fattade 
gallringsbeslut är upphävda.   
7 Det pågår ett arbete med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet. Planen beräknas vara klar inför 2020.   
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kan det komma att ta fem år innan alla nämnders och styrelsers planer är reviderade, med 
nuvarande prioritering av arbetsuppgifter. 

Vad gäller sociala medier och diarieföring har kommunens kommunikationsstab har tagit 
fram en handledning för sociala medier med instruktioner om juridiska frågor som berör 
kommunikation via exempelvis Facebook och Twitter. Enligt handledningen bör inlägg i 
sociala medier normalt sett inte kräva registrering om de inte innehåller sekretessbelagda 
uppgifter. Om en handling på sociala media ska överföras till diariet finns vägledning att tillgå 
för hur denna överföring ska genomföras. Handledningens instruktioner om 
informationshantering i sociala medier bygger i stor utsträckning på gallringsbeslut (Dnr 
2010-0271), genom vilket kommunen tog ställning till vilka handlingar i sociala medier som 
inte behöver bevaras. I och med kommunstyrelsens beslut 2018 om att upphäva tidigare 
fattade gallringsbeslut, är detta gallringsbeslut inte länge gällande. Handledningen behöver 
således revideras.    

 Bolagens dokumenthanteringsplan uppdateras regelbundet  
De styrdokument som finns framtagna inom bolagen för dokumenthantering gäller både för 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter. Bolagens dokumenthanteringsplan 
togs fram 2015 med hjälp av ett konsultbolag och uppdateras regelbundet av bolagens IT-
samordnare. Den senaste revideringen genomfördes i september 2018. 
Dokumenthanteringsplanen innehåller bland annat information om var handlingen ska 
förvaras och gallringsfrist. För handlingar i upphandlingsärenden tillkommer information om 
när handlingen blir allmän och om absolut sekretess gäller under anbudstiden.  

Bolagen har också tagit fram vägledningsdokument avseende frågor med bäring på 
diarieföring. I Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus finns information om 
exempelvis vad som utgör en allmän handling, vilka handlingar som ska sekretessbeläggas 
och om sekretessbelagda handlingar ska diarieföras samt hur de ska hanteras rent praktiskt. 
Som stöd finns även en framtagen sammanställning med relevanta paragrafer i offentlighets- 
och sekretesslagen med förklarande kommentarer. Vägledningarna förmedlas till samtliga 
nyanställda. Det åligger den närmaste chefen att informera nyanställda om vad som ska 
diarieföras och hur diarieföringen ska göras rent praktiskt.  

 Vägledningar och rutinbeskrivningar styr registratorernas arbete 
Det finns inom förvaltningen ett antal framtagna lathundar för dokumenthanteringen inom de 
olika nämnderna. Lathundarna ger på detaljnivå instruktioner om bland annat postöppning 
samt hantering av medborgarförslag och bygglovsansökningar. Intervjuade registratorer 
uppger att dessa lathundar i hög grad är styrande för deras arbete.  

 Intervjuade vittnar om bristande kunskap och ovilja att använda 
ärendehanteringssystemet   

Intervjuade arkivarier upplever att handlingar som inkommer som traditionell post och e-post 
diarieförs i hög utsträckning och på ett rättssäkert sätt. Däremot är det arkivariernas och 
kommunjuristens gemensamma uppfattning att kunskapen bland handläggare överlag är 
bristande avseende vad som är att betrakta som en inkommen, upprättad eller utgående 
handling. Konsekvensen av detta blir att allmänna handlingar i många fall lagras på den 
egna datorn eller i pärmar. Dessa handlingar kommer således varken registraturen eller 
arkivfunktionen tillhanda. Ett ytterligare problem uppges vara att vissa handläggare och 
chefer inte vill arbeta i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem, Public 360. Det 
får till följd att uppgifter som skulle behöva registreras i ärenden inte blir dokumenterade. 
Vissa handlingar sparas också felaktigt i den kommungemensamma mappen, den så kallade 
G-disken, till vilken samtliga kommunanställda har tillgång. Intervjuade arkivarier uppger att 
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de på G-disken hittat sekretessbelagda handlingar, vilka enbart borde vara åtkomliga för 
särskilt behöriga.   

 Vår bedömning  
Syftet med styrdokument är i grunden att styra individers handlingar att vara i enlighet med 
organisationens mål samt tillämpliga lagar och bestämmelser. För det krävs dels att 
styrdokumenten innehåller korrekta uppgifter, dels att styrdokumenten är kända bland 
personalen. I de fall styrdokumenten är korrekta men inte kända saknas adekvat möjlighet 
för styrdokumenten att få en positivt styrande effekt. Lika allvarligt är om styrdokumenten är 
kända men innehåller felaktiga uppgifter. I dessa fall verkar styrdokumenten aktivt till att 
påverka individers handlingar i en riktning från verksamhets mål.   

Granskningen visar att kommunens styrdokument är ofullständiga och enligt uppgift också 
okända bland medarbetare. Enligt vår bedömning är det anmärkningsvärt hur riktlinjerna för 
informationshantering fallit i glömska och inte reviderats sedan 2007. Riktlinjerna utgjorde 
kommunens övergripande styrdokument för dokumenthantering. Lika oroande är att vissa 
dokumenthanteringsplaner på grund bristande aktualitet innehåller felaktiga uppgifter. 
Svagheterna i styrdokument kan, som beskrivits ovan, på olika sätt medföra brister i det 
praktiska arbetet.  

Intervjuade uppger att rutinerna för diarieföringen både är ineffektiv och brister i 
rättssäkerhet: handlingar lagars på flera platser samtidigt och handlingar som borde 
diarieföras blir liggande hos handläggare. Vissa chefer och handläggare arbetar inte i 
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem och sekretessbelagda handlingar 
sparas i en kommungemensam mapp. Enligt vår bedömning är uppgifterna om dessa brister 
allvarliga.  

6. Arkivering och gallring av allmänna handlingar  

 Fullmäktige har fastställt riktlinjer för hanteringen av arkiv 
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för kommunens arkivvård.8 I riktlinjen beskrivs den 
övergripande ansvarsfördelningen och vad som avses med gallring och arkiv. Riktlinjerna 
syftar till att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer. I Generella ägardirektiv för Upplands-Bro 
kommunföretag AB med dotterbolag anges att kommunens arkivreglemente ska följas av 
bolagen. 

Det finns ett utkast till föreskrifter om arkivvård som togs fram i syftet att fastställas 
tillsammans med fullmäktiges riktlinjer för arkiv. Förslaget för föreskrifter togs dock aldrig upp 
för beslut av fullmäktige. Vi har dock tagit del av utkastet för denna föreskrift. I utkastet finns 
skrivelser om krav på arkivlokalerna, organisering av arkiven, arkivredovisningen, 
beständighet hos handlingar, verkställande av gallring, tillsyn och beskrivning av rollen som 
informationsansvarig. I förslaget till föreskrifter beskrivs således i större detalj hur 
arkivvården i kommunen ska bedrivas. I nuläget saknas motsvarande riktlinjer, varför dessa 
områden i princip är oreglerade.  

Som tidigare nämnts beslutade kommunstyrelsen den 31 januari 2018 att Riksarkivets 
föreskrift 2012:2 ska följas och att tidigare fattade gallringsbeslut bör upphävas. Härutöver 
beslutade också kommunstyrelsen att kommunen ska följa de gallringsråd som utges av 

                                                
8 Fastställd av kommunfullmäktige 2018-05-16.  
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Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.9 Gallringsråden ges ut i en skriftserie vars 
delpublikationer avser gallring inom olika verksamhetsområden, till exempel 
utbildningsväsendet, socialtjänsten och räddningstjänsten.  

I dokumenthanteringsplanerna finns information om när särskilda handlingsslag ska bevaras 
eller gallras, hur den ska förvaras och när den ska levereras till kommunarkivet. Som tidigare 
beskrivits är kommunstyrelsens samt bygg- och miljönämndens planer ålderstigna. 
Dokumenthanteringsplanernas bristande aktualitet medför liknande problem för arkiveringen 
och gallringen som för diarieföringen.     

Enligt arkivlagen ska myndigheter upprätta en arkivbeskrivning10 och en arkivförteckning11. 
Tillsammans med en klassificeringsstruktur brukar dessa delar tillsammans benämnas som 
en arkivredovisning. Syftet med en arkivredovisning är bland annat att göra det möjligt att 
överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar och förstå sambandet mellan 
verksamhet och handlingar. I nuläget saknas det arkivredovisningar inom kommunen, 
inklusive arkivmyndigheten. Det innebär i praktiken att arkivarierna inte har fullständig 
kännedom om vilka handlingar kommunen har, att materialet blir svårt att identifiera och att 
inte allmänheten har vetskap om vilka handlingar de kan ta del av. Arkivarierna uppger att 
det inte finns upprättade sökvägar vilket innebär att de ibland tvingas leta ostrukturerat efter 
handlingar i arkivet. Det saknas även framtagna arkivbeskrivningar och arkivbeskrivningar för 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter. Enligt uppgift kommer dock 
arkivbeskrivningar att ingå i de kommande dokumenthanteringsplanerna.    

Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
arkivmyndigheten enligt riktlinjerna för arkiv. Arkivarierna uppger dock att de aldrig blivit 
inkopplade i något gallringsbeslut. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en rutin för 
gallring av handlingar. I rutinen finns en redovisning av de handlingar som ska bevaras och 
skickas på filmning.12  

Kommunens arkivarier anser att verksamheterna har förhållandevis god kännedom om att 
känsliga och sekretessreglerade handlingar ska destrueras på ett särskilt sätt. Det finns 
tillgång till sekretesskärl och avtal med destruktionsföretag. Gallringen verkställs emellertid 
inte alltid konsekvent eller i rätt tid. Att dokumenthanteringsplanerna är ålderstigna och 
ovetskap om kommunstyrelsens gallringsbeslut den 31 januari 2018 förmodans vara orsaken 
till bristerna. 

 Vissa verksamheter levererar inte handlingar till arkivmyndigheten  
I samtal med arkivarierna framkommer att vissa verksamheter inte levererar material till 
kommunarkivet. Upplands-Brohus och Österhöjdens Garage AB har inte levererat något 
material till kommunarkivet, bortsett från vissa protokoll som kommer kommunstyrelsen 
tillhanda och diarieförs. Upplands-Bro kommunföretag AB har inte levererat material sedan 
2016. Vad gäller kommunen har majoriteten av skolorna inte levererat något material till 
arkivmyndigheten, trots årtionden av bedriven verksamhet. Det finns i inget övergripande 
styrdokument som anger när eller om handlingar ska levereras till kommunarkivet. I fråga om 
Upplands-Brohus finns inga krav på leveranser till kommunarkivet i bolagens 
                                                
9 Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga 
arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna. 
10 Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens 
arkiv och hur arkivet är organiserat.  
11 En arkivförteckning kan beskrivas som en redovisning av handlingsslag och handlingstyper.  
12 I vissa kommuner mikrofilmas handlingar i bygglovsärenden. Mikrofilm är ur 
beständighetssynpunkt likställd med arkivbeständigt papper om den hanteras på rätt sätt. 
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dokumenthanteringsplan, varför de inte begått något fel i formell mening. Enligt 
kommunarkivarie kommer frågan om krav på leverans till arkivmyndigheten att aktualiseras i 
samband med att nämnderna reviderar sina dokumenthanteringsplaner i samråd med 
arkivmyndigheten. Det har även inletts ett arbete på bolagen, tillsammans med kommunens 
arkivarier, med att revidera bolagens dokumenthanteringsplan.  

I kommunen finns två centrala arkivlokaler. Dessa är skyddsrumsklassade vilket innebär att 
om att de måste nyttjas behöver arkivmaterialet förflyttas inom 48 timmar. Det finns ingen 
framtagen plan för hur arkivmaterialet ska säkras vid en sådan situation. Ett ytterligare 
problem med de skyddsrumsklassade arkivlokalerna är att det finns golvbrunnar i 
arkivlokalerna. I ett av de centrala arkiven finns en vattenkran. I och med att förslaget till 
föreskrifter om arkivvård inte är fastställd finns i nuläget inga krav på kommunens 
arkivlokaler, bortsett från arkivlagens bestämmelser om att arkiven ska skyddas förstörelse, 
skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Enligt intervjuade arkivarier uppfyller kommunens 
arkivlokaler inte Riksarkivets krav på arkivlokaler. Riksarkivets föreskrifter är dock inte 
tillämpliga för kommuner om det inte finns ett lokalt beslut om att följa dem.  

 Vår bedömning  
Granskningen visar att kommunens arkiveringsarbete är eftersatt och att rutinerna är 
bristande. Det saknas nödvändiga styrdokument och det kan ifrågasättas om arkivlokalerna 
lever upp till arkivlagens krav.   

Arkivlagen föreskriver att det ska finnas en arkivbeskrivning och arkivförteckning. I nuläget 
finns inget av detta i kommunen, vilket innebär att kommunen inte lever upp till gällande 
lagstiftning. Vidare saknas ett tydligt lokalt regelverk för bland annat ansvarsfördelning, krav 
på arkivlokaler och verkställande av gallring. Vi finner det besynnerligt att så är fallet med 
tanke på att det finns ett framtaget utkast på föreskrift om arkivvård.  

Det är vår bedömning att kommunens rutiner för gallring är bristande. Uppgifterna om att 
arkivmyndigheten aldrig rådfrågats inför ett gallringsbeslut samt att gallringar inte genomförs 
konsekvent eller i rätt tid är allvarliga. Av granskningen framkommer också att vissa 
verksamheter inte levererar material till kommunarkivet 

Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheter skydda arkivet mot förstörelse och skada. Vad det 
innebär specificeras i proposition 1998/90:72. Där anges särskilt att arkivlokalerna behöver 
vara anpassade för att förebygga vattenskador och att lokalerna inte ska brukas för andra 
ändamål än arkivändamål på sätt som kan äventyra arkivmaterialet. Kommunens två 
centrala arkivlokaler är skyddsrumsklassade och det finns ingen plan för hur arkivmaterialet 
ska säkras vid händelse av att skyddsrummen måste användas. Härutöver är inte lokalerna 
anpassade för att förbygga vattenskador. Det kan följaktligen ifrågasättas om kommunen 
lever upp till arkivlagens krav på arkivlokaler.   

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att kommunen bör ta krafttag för att tillse en 
bättre fungerande arkivverksamhet. Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet 
och utgör en väsentlig funktion för rätten att ta del av allmänna handlingar samt för att 
tillgodose behoven av information för rättskipning.   

7. Utlämnande av allmänna handlingar  

 Det saknas övergripande riktlinjer för utlämnade av allmänna handlingar  
Under 2018 tog kommunjuristen fram ett förslag till riktlinjer för begäran om allmän handling. 
Förslaget omfattar information gällande behandling av begäran av handlingar. Förslaget 
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består av bestämmelser rörande diarieföring och sekretessprövning samt hur bland annat 
pågående och avslutade ärenden ska behandlas. Detta förslag till riktlinjer antogs dock aldrig 
av kommunledningsgruppen på grund av avvikande uppfattningar kring ansvarsfördelning 
mellan kansliet och förvaltningarna. I intervju med kommunjuristen framkommer det att 
parterna var oense kring vem som skulle ansvara för att lämna ut handlingar. I dagsläget 
finns inga riktlinjer för utlämnande av handlingar.  

Samhällsbyggnadskontoret är den enda av granskade nämnders förvaltningar som tagit fram 
rutiner för utlämnande av handlingar. I deras lathund för administration beskrivs var begärda 
handlingar kan finnas förvarade, hur de ska lämnas ut samt att utlämnandet ska ske 
skyndsamt. Vidare framgår av lathunden när mail innehållandes utlämnande av handlingar 
ska raderas.   

Av delegationsordningen för tekniska nämnden framgår att beslut om att inte lämna ut en 
allmän handling, sekretessbelagd handling eller en handling med visst förbehåll ska fattas av 
kontorschef vid samhällsbyggnadskontoret. För bygg- och miljönämnden har beslutandet i 
sådana frågor delegerats till alla avdelningschefer inom sina respektive områden. I 
kommunstyrelsens delegationsordning har beslut rörande vägran att lämna ut handling, 
handling med förbehåll eller vägran att lämna ut uppgift ur allmän handling delegerats till 
kommundirektör eller samhällsbyggnadschef. 

Enligt kommunjuristen finns det brister i den praktiska hanteringen gällande utlämnande av 
handlingar. Det har till exempel förekommit att handläggare lämnat förfrågan om utlämnande 
av handlingar oberörd, efter att medborgare slutat återkomma om sin begäran. I samma 
intervju framkommer även att handläggare emellanåt maskar information i handlingar utan 
att det fattats ett formellt delegationsbeslut. Enligt nämndernas delegationsordningar ska ett 
sådant beslut fattas av kontorschef.  

Ett ytterligare problem är att begäran om handlingar inte registreras. Det omöjliggör 
uppföljning av handläggningstider och förekomsten av oavslutade ärenden. I samtal med 
kommunjuristen framkommer att det finns en föreställning inom kommunen att registreringen 
av begäran inte är förenligt med den grundlagsskyddade rätten till anonymitet. Den 
uppfattningen delas inte av kommunjuristen.  

 Bolagen har tagit fram riktlinjer för utlämnande av handlingar 
Bolagen har tagit fram en lathund för utlämnande av handlingar. Av lathunden framgår 
allmänna regler att förhålla sig till vid utlämnandet, hur oprecisa förfrågningar om allmänna 
handlingar kan hanteras och hur vanligt förekommande frågor eller situationer avseende 
utlämnande av handlingar bör behandlas.  

Utlämnande av allmänna handlingar regleras inte i bolagens delegationsordning. I 
dokumentet Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus anges att överklagan vid 
nekande till utlämnande av handling ska hanteras av bolagets VD. Berörd handläggare har 
befogenhet att lämna avslag på en begäran av handling samt fatta beslut om att enbart 
lämna ut delar av en handling. Handläggaren bör dock alltid rådgöra med sin närmaste chef 
om handlingen ska lämnas ut eller inte. Dokumentet i vilken denna arbetsbeskrivning anges 
är inte beslutad av bolagens respektive styrelse, utan är framtagen på tjänstemannanivå  

 Kommuninvånare kan prenumerera på nämndprotokoll och möteshandlingar  
På kommunens hemsida finns det möjlighet att prenumerera på bland annat 
kommunstyrelsens, tekniska nämndens samt bygg-och miljönämndens handlingar och 
protokoll. Genom att prenumerera på den tjänsten kan kommuninvånare och andra 
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intressenter hålla sig uppdaterade om när det publiceras några nya handlingar eller protokoll 
för de olika nämnderna.  

Protokoll och handlingar finns för de flesta nämnder även publicerade på kommunens 
hemsida. Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll och handlingar finns däremot 
inte publicerade sedan årsskiftet 2019, trots att det i kommunfullmäktiges budget anges att 
nämndens dagordningar, handlingar och protokoll ska vara tillgängliga på kommunens 
hemsida. Anledningen till nämndens beslut var osäkerheten kring det rättsliga läget gällande 
publicering av personuppgifter. Frågan behandlades under bygg- och miljönämndens 
sammanträde i februari 2019 men återremitterades i syfte att komplettera ärendet med 
yttrande från kommunens jurist. På nämndens sammanträde i april beslutades att 
dagordningar, handlingar och protokoll ska publiceras på kommunens hemsida i enlighet 
med nämndens antagna instruktioner för personuppgiftsbehandlingar.  

Det är inte möjligt att prenumerera på bolagens sammanträdesprotokoll. I nuläget saknas 
också möjlighet att ta del av bolagens protokoll och handlingar via kommunens eller 
Upplands-Brohus hemsida.  

Vår bedömning 
Offentlighetsprincipen är en av demokratins grundpelare som tillförsäkrar medborgare 
rättigheten att ta del av öppna offentliga handlingar och bidrar till ett öppet och jämlikt 
samhälle. Därför är det väsentligt att kommunen har tillräckliga rutiner för at säkerställa 
efterlevnaden av offentlighetsprincipen.    

Tryckfrihetsförordningen gör gällande att den som begär ut en allmän handling som får 
lämnas ut ska genast eller så snart som det är möjligt ta del av handlingen. Granskningen 
visar att det finns brister i den praktiska hanteringen av allmänna handlingar i Upplands-Bro 
kommun. Enligt intervjuuppgifter har begäran om utlämnande av handlingar negligerats och 
beslut om maskning har inte fattats i enlighet med gällande delegationsordning.  

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår att en anställd som ansvarar för vården av en 
handling i första hand ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den 
anställde låta myndigheten göra prövningen. Ansvarsfördelningen för utlämnade av 
handlingar finns således relativt tydligt angiven i lag. Trots det har kommunen inte lyckats 
enas kring en gemensam roll- och ansvarsfördelning.  

Avsaknaden av kommunövergripande riktlinjer för utlämnande av handlingar är en rimlig 
orsak till bristerna i rådande rutiner och otydligheten i ansvarsfördelningen. Enligt vår 
bedömning är det besynnerligt att det saknas riktlinjer för en sådan grundläggande 
myndighetsuppgift som utlämnande av allmänna handlingar, trots att det finns ett framtaget 
förslag. Kommunen bör besluta om kommungemensamma riktlinjer i syfte att tydliggöra 
ansvarsfördelningen och säkra rättssäkerheten vid utlämnande av allmänna handlingar. För 
att stärka uppföljningsmöjligheterna finns också anledning att ställa krav på att begäran av 
utlämnande av allmänna handlingar ska registreras hos kanslistaben.  

Bolagens riktlinjer som berör ansvarsfördelningen vid utlämnande av allmänna handlingar är 
framtagen på tjänstemannanivå. Enligt vår bedömning bör denna fråga lyftas in i bolagens 
delegationsordning.  

8. Kontrollramverk  
Kontroll inom organisationer refererar ofta till den process i vilken människors beteende styrs 
mot organisationens mål. Ett vanligt misstag är att i detta sammanhang likställa kontroll med 
uppföljning. Uppföljning är förvisso ett centralt element i ett kontrollramverk, men utgör 
enbart ett av flera alternativ som står till bud för att påverka beteenden.  
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Inför genomförandet av en aktivitet sker planering. Detta skede är väsentligt för formandet av 
hur inblandade aktörer kommer att handla i genomförandet. Kontroll kan därmed inbegripa 
exempelvis utbildning, upprättande av riktlinjer samt formulering av mål. Kommunens kontroll 
av dokumenthanteringen omfattar såldes både moment innan och efter genomförandet av 
aktiviteten i fråga. I följande delar redovisas kommunens och bolagens styrning genom 
utbildning, uppföljning och mål. I tidigare avsnitt har kommunens styrdokument beskrivits.   

 Kommunen anordnar utbildningar i dokumenthanteringsfrågor   
Sedan 2018 arrangerar kommunjuristen utbildningar i offentlighets- och sekretesslagen samt 
förvaltningslagen. Hittills har det varit fyra utbildningstillfällen, två om förvaltningslagen och 
två om offentlighets- och sekretesslagen. Vid varje tillfälle har uppskattningsvis 50–70 
personer närvarat och utbildningarna har varit öppna för samtliga medarbetare att närvara. 
Under våren 2019 erbjöds samtliga kommunanställda även en utbildning om GDPR. Ungefär 
30 personer närvarade vid detta utbildningstillfälle. På introduktionsdagen för nyanställda i 
maj 2019 föreläste kommunjurist och kommunarkivarie om hanteringen av allmänna 
handlingar. Till denna del av introduktionsdagen avsattes ungefär 10 minuter.  

Kommunens HR-funktion har tagit fram en checklista för nyanställda, i vilken det framgår att 
antingen närmaste chef eller introduktör ska ha en genomgång av sekretessregler med den 
nyanställda. Det är oklart vad som brukar ingå i denna genomgång. Det finns inget 
informationsmaterial framtaget i syfte att användas vid dessa genomgångar. Vidare åligger 
det respektive avdelning att introducera nyanställda för ärendehanteringssystem Public 360.   

Under 2015 utbildades personalen på Upplands-Brohus i offentlighetsprincipen och 
hantering av allmänna handlingar. Utbildningen genomfördes av ett konsultbolag och 
behandlade bland annat utlämnande av allmänna handlingar, sekretess och arkivering. 
Under 2018 gick personalen en utbildning i den nya dataskyddsförordningen. Härutöver har 
bolagens personal inte deltagit i någon utbildning med bäring på dokumenthantering.  

 Arkivmyndigheten genomför inga inspektioner av arkivvården  
Enligt arkivlagen ska arkivmyndigheten inspektera de organ som står under dess tillsyn. I 
Upplands-Bro kommun har arkivmyndigheten aldrig genomfört inspektioner av arkivvården. 
För närvarande pågår ett förberedande arbete med att upprätta en tillsynsverksamhet. Enligt 
arkivarierna saknas dock tillräckliga personalresurser för att bedriva en ändamålsenlig tillsyn 
i kommunen. En annan försvårande omständighet är att det inte finns tydliga riktlinjer för 
arkivmyndighetens inspektioner av kommunens arkivvård.  

Eftersom nämnderna är ytterst ansvariga för sin egen arkivvård finns inget som hindrar 
nämnderna själva att följa upp sin verksamhet. Tekniska nämnden har i sin internkontrollplan 
för 2019 prioriterat fyra risker. En av dem är dokumenthanteringen. Nämnden bedömer det 
som en risk att det finns otydligheter i dokumentationen av arbetet och var dokumentationen 
sparas. För att undersöka förekomsten av brister med bäring på denna risk ska 
samhällsbyggnadskontoret kontrollera att dokumentationsplanen följs genom att jämföra 
planen med dokumentation och var dokumenten förvaras. Nämnden planerar även att se 
över sina dokumentationsrutiner.13  

Varken kommunstyrelsen eller bygg- och miljönämnden har i sina riskanalyser bedömt att 
någon risk med bäring på dokumentationshantering är av tillräcklig betydelse för att 

                                                
13 I internkontrollplanen specificeras detta som att ”Identifiera dokument (både arbets- och allmänna 
handlingar) samt städa och styra upp G”. Dokumentationsplanen ska hanteras i samband med ett 
särskilt GDPR-uppdrag.   
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inkluderas i internkontrollplanen för 2019. Även i bolagens interna kontrollplan saknas 
kontrollaktiviteter avseende dokumenthanteringen.  

 Det finns inga mål för kommunens eller bolagens dokumenthantering  
Ingen nämnd, styrelse eller bolag har beslutat om målsättningar med bäring på 
dokumenthanteringen. Det finns således inte heller några indikatorer som följs upp avseende 
dokumenthanteringen.  

Vår bedömning  
Kommunen har påbörjat ett välbehövligt utbildningsarbete i förvaltningsrätt. 
Utbildningsinsatserna har goda förutsättningar att stärka rättssäkerheten i kommunens 
dokumenthantering och vi bedömer det som väsentligt att utbildningsinsatserna fortsätter. 
Framöver bör även personal på de kommunala bolagen bjudas in till dessa 
utbildningstillfällen.  

Arkivlagen gör gällande att arkivmyndigheten inom den kommunala förvaltningen ska utöva 
tillsyn över kommunens arkivvård. I nuläget finns emellertid inte tillräckliga personalresurser 
på kommunens arkivfunktion för att utöva en tillräcklig tillsyn. Enligt kommunens arkivarier 
behöver andra frågor prioriteras, till exempel uppdateringen av nämndernas 
dokumenthanteringsplaner. Enligt vår bedömning är det allvarligt att arkivmyndigheten inte 
ges tillräckliga förutsättningar för att fullgöra sina uppgifter enligt arkivlagen.  

I dagsläget finns inga mål med bäring på kommunens dokumenthanteringsarbete. Om 
kommunen avser att stärka styrningen inom detta område finns flera tillämpliga styrmedel att 
tillgå, varav målstyrning skulle kunna utgöra ett lämpligt alternativ.       

9. Systemstöd  

 Kommunen använder Public 360 
Intervjuade uppger att de är nöjda med Public 360 och dess funktioner. I systemet är det 
enkelt att markera vilka handlingar som exempelvis är sekretessbelagda. Användarnas 
behörigheter är knutna till den avdelning de arbetar på, vilket innebär att användare endast 
har åtkomst till den egna avdelningens handlingar. I samband med att en tjänst avslutas 
upphör tillgången till systemet och handlingarna automatiskt. Om en anställd flyttar från en 
avdelning till en annan måste systembehörigheten ändras manuellt. I samtal med den f.d. 
kanslichefen och registratorer på kanslienheten framkommer att det för närvarande saknas 
rutiner för att hålla behörigheterna uppdaterade. De personer som administrerar 
behörigheterna får per automatik inte vetskap om interna personalförflyttningar. 
Konsekvensen kan bli att personal som bytt tjänst internt har tillgång till tidigare avdelningens 
handlingar.   

 Bygg- och miljönämnden och bolagen använder eget systemstöd  
Bygg- och miljönämnden har som enda nämnd valt att inte använda Public 360 som 
huvudsakligt ärendehanteringssystem. Istället används systemstödet Castor. När Public 360 
köptes in ansåg bygg- och miljönämnden att de genom Castor redan hade ett renodlat 
myndighetsärendesystem och att detta skulle användas även fortsättningsvis. Intervjuad 
bygglovschef uppger att systemet fungerar väl. Att Castor och Public 360 inte interagerar 
med varandra medför för kanslistaben visst merarbete eftersom bygg- och miljönämndens 
nämndadministration sker via Public 360. Nämndsekreteraren behöver således hantera 
tjänsteskrivelser och protokollsutdrag i två system. Enligt den f.d. kanslichefen innebär detta 
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merarbete inga betydande problem. Samarbetet mellan kanslienheten samt bygg- och 
miljöavdelningarna upplevs från båda parter som välfungerande.   

Bolagen använder dokumenthanteringssystemet Canea. Intervjuade representanter för 
bolagen uppger att systemstödet i huvudsak tillmötesgår verksamhetens behov, men att 
användarvänligheten brister gällande diarieföringen. I nuläget används ett Exceldokument 
som diarium. Enligt bolagens ekonomichef motsvarade inte systemets funktioner de 
förväntningar bolagen hade utifrån framtaget förfrågningsunderlag. Alla dokument ska läggas 
in i Canea, men det återstår fortfarande arbete med att lägga in flera handlingstyper i 
systemet. I första hand har de handlingar som bolagens haft sämst ordning på prioriterats.  

Vår bedömning  
Granskningen visar att det saknas tillräckliga rutiner för administrationen av 
systembehörigheter. Vid interna personalförflyttningar finns ingen rutin som säkerställer att 
medarbetarens behörigheter i Public 360 ändras omedelbart vid omplaceringen. För att 
uppfylla dataskyddsförordningens krav är det väsentligt att enbart den som har rätt att 
behandla vissa personuppgifter ska ha åtkomst till dessa personuppgifter. För det krävs att 
medarbetares behörigheter till personuppgifter tilldelas och avslutas på ett ändamålsenligt 
sätt. Enligt vår bedömning bör kommunen tillse att rutinerna kring detta stärks.   

10. Svar på revisionsfrågor 
Fråga Svar 

Finns aktuella styrdokument i 
kommunen/bolagen avseende 
dokumenthantering? 

Kommunen 
Nej. I kommunen saknas det styrdokument för ett 
antal väsentliga områden inom 
dokumenthanteringsarbetet. Härutöver behöver 
vissa befintliga styrdokument revideras och andra 
göras kända bland medarbetare.  

Bolagen 
Delvis. Bolagen har tagit fram riktlinjer och 
vägledningar för flera delar av 
dokumenthanteringsprocessen. Det saknas dock 
en upprättad arkivbeskrivning och arkivförteckning, 
vilket ska finnas enligt arkivlagen.   

Är ansvarsfördelning, 
befogenheter och organisation 
rörande dokumenthantering tydlig 
och i överensstämmelse med 
aktuell lagstiftning och 
kommunens/bolagens interna 
regelverk?  

Kommunen  
Nej. I nuläget är kanslistabens ansvar inte tydligt 
definierat i relation till övriga kontor. Det saknas 
också arbetsbeskrivningar för arkivmyndigheten 
och kanslistaben. Härutöver finns inga beslutade 
riktlinjer som reglerar ansvarsförfördelningen 
avseende utlämnade av allmänna handlingar inom 
kommunen.  

Bolagen 
Delvis. I bolagen är frågan om ansvarsfördelningen 
inte lika komplicerad. Tjänstemannaorganisationen 
är betydligt mindre och kräver inte lika formellt 
upprättade rutiner för dokumenthanteringsfrågor. 
Enligt vår bedömning bör dock ansvarsfrågan om 
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utlämnade av allmänna handlingar lyftas in i 
delegationsordningen.   

Finns specifika rutiner för 
hantering av e-post och är dessa 
kända, rättssäkra och 
ändamålsenliga? 

Kommunen 
Nej. I kommunen finns i riktlinjerna för 
informationshantering dokumenterade rutiner för 
hantering av e-post. Riktlinjen är dock inte känd 
bland kommunens medarbetare. Enligt uppgift finns 
dock fungerande rutiner för diarieföringen av både 
avseende traditionell post och e-post. I nuläget 
pågår ett arbete med att ta fram en rutin för 
hantering av e-post.  

Bolagen 
Delvis. I bolagen finns i riktlinjen om offentlighet 
och sekretess viss information om hanteringen av 
e-post. Vi ser gärna att denna kompletteras med 
information avseende exempelvis användning av 
privat epostbrevlåda i arbetsrelaterade ärenden.    

Sker registrering av allmänna 
handlingar på ett rättssäkert sätt?  
 
 

Inledningsvis bör understrykas att det inom ramen 
för denna granskning inte har genomförts stickprov 
avseende den faktiska hanteringen av diarieföring, 
arkivering eller gallring. Våra iakttagelser bygger i 
stor utsträckning på intervjusvar. Vi bedömer dock 
dessa uppgifter som tillförlitliga.   
 
Kommunen 
Delvis. Intervjuade uppger att hanteringen av 
traditionell post och e-post diarieförs i hög 
utsträckning och på ett rättssäkert sätt. Däremot 
uppges det vara vanligt förekommande att 
allmänna handlingar lagras på medarbetares 
personliga datorer, utan att komma registraturen 
tillhanda, samt att inte alla i kommunen vill arbeta i 
det gemensamma ärendehanteringssystemet.  

Bolagen 
Vad gäller bolagen har vi inte tagit del av 
intervjuuppgifter om att diarieföringen är bristande. 
Vi kan dock notera att dokumenthanteringsplanen 
uppdateras kontinuerligt och att det finns bestämda 
rutiner inom bolagen för diarieföring.     

Arkiveras och gallras allmänna 
handlingar på ett informations-
respektive rättssäkert sätt? 
 

Kommunen 
Nej. Av granskningen framkommer flera brister 
gällande kommunens gallrings- och 
arkiveringsrutiner. Nämndernas 
dokumenthanteringsplaner utgör det viktigaste 
styrdokumentet avseende gallring. Planerna är 
dock ålderstigna och inbegriper inte samtliga 
aktuella dokumenttyper. Vidare uppger 
kommunarkivarie att det inte finns upprättade 
sökvägar i kommunarkivet och att arkivarierna 
aldrig blivit rådfrågade vid gallringsbeslut. En 
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ytterligare brist är säkerheten i de centrala 
arkivlokalerna. Arkivlokalerna är 
skyddsrumsklassade och inte säkrade mot 
vattenskador.   
 
Bolagen  
I nuläget levererar inte bolagen handlingar till 
arkivmyndigheten. Det finns inga formella krav på 
att bolagen ska leverera material till 
arkivmyndigheten.  

Finns möjlighet för 
kommuninvånare att prenumerera 
på allmänna handlingar såsom 
kallelser och underlag inför 
sammanträden samt protokoll?  

Kommunen 
Ja. Kommuninvånare har möjlighet att prenumerera 
på samtliga nämnders och styrelsers 
sammanträdesprotokoll och handlingar.  
Bolagen 
Nej. Det saknas möjlighet för kommuninvånare att 
prenumerera på bolagens sammanträdesprotokoll. 
Det finns dock inga nationella eller lokala regler 
som kräver att kommunala bolag tillhandahåller 
den tjänsten.  

Finns en systematisk uppföljning 
och kontroll av 
dokumenthanteringen?  

I granskningen definieras kontroll som den process 
i vilken människors beteende styrs mot 
organisationens mål. Det inbegriper aktiviteter 
såsom uppföljning, utbildning och upprättande av 
riktlinjer.  
 
Kommunen 
Nej. Som tidigare konstaterats saknas 
ändamålsenliga styrdokument för kommunens 
dokumenthantering. Vidare genomför inte 
arkivmyndigheten inspektioner på grund av 
resursbrist. Det är däremot positivt att det numera 
anordnas utbildningar i förvaltningsrätt och att 
tekniska nämnden följer upp dokumenthanteringen 
inom ramen för internkontrollplanen.  
 
Bolagen 
Nej. Det förekommer ingen systematisk uppföljning 
av dokumenthanteringen utifrån bolagens interna 
kontroll. För att säkerställa en tillräcklig kompetens 
bland bolagens medarbetare i 
dokumenthanteringsfrågor bör kommunen bjuda in 
bolagen till utbildningarna i förvaltningsrätt.     

 

 

Upplands-Bro den 18 juni 2019 

Herman Rask   Elin Borg 
EY   EY 
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11. Källförteckning 
Intervjupersoner  

 Arkivarie på kanslistaben samt nämndsekreterare för tekniska nämnden  
 Bygglovschef  
 Ekonomichef på Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
 IT-samordnare på Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
 F.d. Kanslichef på kanslistaben  
 Kommunarkivarie  
 Kommunjurist  
 Registrator för bl.a. kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
 Registrator för tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden  
 VD på Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Dokument 

 Användbara paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen, Upplands-Brohus  
 Bolagsordning för aktiebolaget Upplands-Brohus  
 Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
 Dokumenthanteringsplan för bolagen  
 Dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämnden, bygg- och miljönämnden  
 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 

valnämnden, kommunstyrelsen  
 Dokumenthanteringsplan för tekniska nämnden, tekniska nämnden  
 Förtydligande av gallringsrutin, samhällsbyggnadskontoret  
 Handledning Sociala medier, kommunikationsstaben  
 Internkontrollplan för 2019, bygg- och miljönämnden  
 Internkontrollplan för 2019, kommunstyrelsen  
 Internkontrollplan för 2019, tekniska nämnden  
 Lathund för administration bygglovsavdelningen, samhällsbyggnadskontoret 
 Lathund för registrering, samhällsbyggnadskontoret 
 Lathund för utlämnade av handling, Upplands-Brohus  
 Lathund kommunrevisionen, kommunledningskontoret   
 Lathund kommunstyrelsen – postöppning, kommunledningskontoret   
 Lathund tekniska nämnden, kommunledningskontoret   
 Lathund Upplands-Bro kommunföretag, kommunledningskontoret   
 Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus 
 Policy för informationssäkerhet i Upplands-Bro kommun, kommunfullmäktige  
 Riktlinje för informationshantering,  
 Riktlinjer för hantering av arkiv, kommunfullmäktige  
 Rutin för handläggning av parkeringstillstånd, kommunledningskontoret   
 Rutiner – hantering av ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 

kommunledningskontoret   
 Styrelsens arbetsordning AB Upplands-Brohus  
 Styrelsens arbetsordning Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
 Tekniska nämndens delegationsförteckning, tekniska nämnden  
 Tjänsteskrivelse Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun, KS 18/0024 
 Utkast till Riktlinje angående begäran om allmänna handlingar  
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 Utkast till Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16§ arkivlagen 
 VD-instruktion AB Upplands-Brohus  
 VD-instruktion Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
 Vem bestämmer om arkiv i kommunen, SKL 
 Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag  
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Rafif Makboul Kaleem 

Utvecklingsstaben 

Rafif.MakboulKaleem@upplands-bro.se 

2019-10-08 KS 17/0158 

Kommunstyrelsen 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på medborgarförslag om patrullerande 
väktare i tätorterna Bro och Kungsängen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

 Kommunen har tillsatt väktarbevakning i Upplands-Bro kommun enligt
ny väktarupphandling med start 2019-09-01.

 Kommunen har beslutat att förlänga samarbetet med Fryshuset i Bro.

Sammanfattning 

Den 8e maj 2017 inkom ett medborgarförslag om att kommunen bör införa 
kommunala väktare som patrullerar i Bro och Kungsängen. Förslagsställaren 
vill också att kommunen ska avsluta samarbetet med Fryshuset då denne anser 
att deras arbete med Lugna gatan inte har någon inverkan på tryggheten i 
kommunen och att kommunen istället ska ta in väktarbevakning. 
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 10e maj 
2017 och ärendet hänvisades vidare till kommunstyrelsen.  

Kommunledningskontoret har arbetat med införande av väktarbevakning i 
kommunen och ny upphandling av utökad väktarbevakning har genomförts. 
Från och med den 1a september 2019 har kommunen patrullerande väktare i 
kommunen och en väktarkommunbil. Kommunledningskontoret har även 
utvärderat samarbetet med Fryshuset och beslutat att samarbetet ska fortlöpa i 
Bro.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommit den 8 maj 2017.

Barnperspektiv 

Arbetet med att göra kommunen tryggare innebär en ökad trygghet för barn 
och unga. I upphandlingen kring ny väktarbevakning har kommunen lagt in ett 
särskilt krav på att väktarna ska arbeta uppsökande och trygghetsskapande. 
Väktarna ska aktivt uppsöka platser där barn och unga vistats och bidra till 
trygghet för dem. Även Fryshusets uppdrag ska genomsyras av 
barnperspektivet och innebära en ökad trygghet för barn och unga i Bro.   



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-08 KS 17/0158 

 
 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell   Rafif Makboul  

Kommundirektör  Trygghets- och preventionschef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om patrullerande väktare i tätorterna Bro och 
Kungsängen inkommen den 8e maj 2017.  

Beslut sänds till 

 Frågeställaren 
 Kommunfullmäktige 
 



Kommunfullmäktige 

 Upplands-Bro Kommun 

196 81 Kungsängen 

Kungsängen 2016-05-08 

Meborgarförslag, Patrullande väktare i tätorterna Bro och Kungsängen för 

att öka tryggheten för våra boende i vår kommun 

Bakgrund: I Upplands-Bro Kommun har det under en längre tid förekommit 

oroligheter i form av bränder, stölder, narkotikabrott och våldsbrott av varie- 

rande grad i våra 2 tätorter i Kommunen. 

Kommunen har bl. a engagerat Lugna Gatan från fryshuset för att gjuta olja 

på orosvågorna i våra tätorter. 

Uppenbarligen fungerar inte åtgärden med Lugna Gatan. Det visar den se- 

naste incidenten på Kungsängens station . 

Jag föreslår att; 

Kommunen avslutar engagemanget med Lugna Gatan och ersätter dem om- 

gående med patrullerande väktare i våra tätorter, för att återställa trygghe- 

ten för våra boende i Kommunen. 

Med vänlig hälsning 
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Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mia Wallner 

Kommunledningskontoret  

Mia.Wallner@upplands-bro.se 

2019-09-24 KS 18/0104 

Kommunstyrelsen 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Upplands-bro kommuns risk och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-
2022 

Förslag till beslut 
Risk- och sårbarhetsanalysen för Upplands-Bro kommun antas. 

Sammanfattning 
Denna rapport utgör 2019 års risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Upplands-
Bro kommun och är en viktig del i kommunens säkerhetsarbete.  

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS2015:5) ska alla kommuner 
identifiera och analysera de risker som finns inom kommunen som kan leda till 
en extraordinär händelse.  

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.  

Denna rapport är kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys för 
rapportering till länsstyrelsen under mandatperiodens första år, d.v.s. den 31 
oktober 2019.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019.

Ärendet 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och 
minska sårbarheter inom Upplands-Bro kommuns samhällsviktiga 
verksamheter och interna och externa kritiska beroenden samt öka kommunens 
förmåga att hantera extraordinära händelser.  

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att Upplands-Bro kommun ska få 
utökad kunskap om de risker och sårbarheter som är aktuella inom kommunen 
och på så sätt kunna skapa system som är robusta. Risk- och 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2019-09-24 KS 18/0104 

 
 

sårbarhetsanalysen ska även ligga till grund för Upplands-Bro kommuns plan 
för att hantera extraordinära händelser.  

Risk- och sårbarhetsanalysen, och de framtagna handlingsplanerna, är ett steg i 
att stärka kommunens krishanteringsförmåga.   

Barnperspektiv 
Varje form av samverkan som leder till snabbare och bättre insatser för ökad 
säkerhet har en positiv inverkan för barn och unga. En ökad trygghet i 
samhället bör också medverka till en bättre livsmiljö för såväl unga som äldre. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Karl Öhlander 

Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 
1. Risk- och sårbarhetsanalys Upplands-Bro kommun 2019

Beslut sänds till 
• Samtliga nämnder
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 
Kommunsekreterare/Systemförvaltare 
Kommunledningskontoret  
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

2019-09-26 KS 19/0508 

Kommunstyrelsen 
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Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar 
vattenförbrukning, NV2019-067 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Riktlinjer för hållbar 
vattenförbrukning. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Norrvatten att godkänna 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. 

Dessa riktlinjer är framtagna för att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens 
medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar vattenanvändning samt vid 
restriktioner i användning av dricksvatten under perioder av risk för vattenbrist 
eller leveransstörningar. Kommunstyrelsen i samtliga medlemskommuner 
väntas fatta beslut om att anta riktlinjerna. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att Norrvatten har tagit fram 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning och anser att Upplands-Bro kommun 
bör ställa sig bakom dessa. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019

 Hemställan riktlinjer hållbar vattenförbrukning, inkommen den 26
september 2019

 Riktlinjer hållbar vattenförbrukning, inkommen den 26 september 2019

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Norrvatten att godkänna 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. Norrvatten beskriver följande i 
hemställan: 

”Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 
medlemskommuner med drygt 600 000 invånare i norra Stockholmsregionen. I 
regionen finns ett stort antal samhällskritiska funktioner som Karolinska 
universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Arlanda flygplats vars 
verksamheter förutsätter en säker dricksvattenleverans. 
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2018 slog vattenförbrukningen i Norrvattens medlemskommuner alla tidigare 
rekord. I maj var förbrukningen upp till 35 % högre än normalt och 
produktionen på Görvälnverket låg nära maxkapaciteten under drygt en månad. 
Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall gick tillsammans ut med vädjan 
till allmänheten om att spara vatten. Många hjälpte till att sprida den, men 
effekten uteblev. 

Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på en relativt stabil nivå sedan 
1970-talet trots att antalet invånare fördubblats under denna period. Detta beror 
på en kontinuerlig minskning av vattenanvändningen i hushållen tack vare 
installation av vattensnål teknik. Trenden de senaste åren är att den totala 
vattenförbrukningen per år stiger, vilket beror på den snabba 
befolkningsökningen i medlemskommunerna. Åtgärder planeras och 
genomförs för att öka produktionskapaciteten på kort och lång sikt. Det 
kommer dock ta många år innan Norrvatten har hunnit bygga ut vattenverket 
och har en utökad produktionskapacitet. 

De mest kritiska perioderna för Norrvatten, då vattenförbrukningen är som 
störst, infaller under varma försommardagar under maj och juni då såväl 
allmänhet som kommuner bedriver vattenförbrukande aktiviteter. Under senare 
år har dessa perioder tenderat att vara under flera veckor vilket har gett 
Norrvatten ett mycket ansträngt produktionsläge med påföljande risk för 
störningar i dricksvattenleveransen. Norrvatten behöver därför, tillsammans 
med medlemskommunerna, vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen 
under dessa perioder. Medlemskommunerna har uttryckt önskemål om att 
Norrvatten ska ta fram riktlinjer i syfte att alla 14 medlemskommuner ska agera 
på ett likartat sätt i dessa frågor. 

Erfarenheten från kommuner som drabbats av vattenbrist är att kommunerna 
behöver föregå med gott exempel och visa väg för en smart användning av 
dricksvatten. Erfarenheterna visar också att det tar tid att åstadkomma en 
beteendeförändring och att kontinuerliga kommunikationsinsatser över tid är 
viktiga för att minska vattenförbrukningen per person/hushåll. 

Att producera dricksvatten är en energikrävande process. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv måste det bli en självklarhet att man inte slösar på vatten 
i onödan. I linje med de globala hållbarhetsmålen behöver Norrvatten och 
medlemskommunerna verka för en hållbar vattenförbrukning. 

Dessa riktlinjer är framtagna för att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens 
medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar vattenanvändning samt vid 
restriktioner i användning av dricksvatten under perioder av risk för vattenbrist 
eller leveransstörningar. Kommunstyrelsen i samtliga medlemskommuner 
väntas fatta beslut om att anta riktlinjerna. 

Norrvattens förbundsstyrelse beslutade på sammanträdet 9 april 2019 §19 
Åtgärder kring hållbar vattenförbrukning (NV2019-067) att långsiktigt 
kommunicera hållbar vattenförbrukning samt att ta fram förslag till riktlinjer 
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för kommunernas arbete för en hållbar vattenförbrukning kopplat till 
Norrvattens kapacitetsbrist i högförbrukningsperioder. 

På sammanträdet den 11 september 2019 fattade förbundsstyrelsen beslut om 
att anta Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. 

Vid framtagandet av riktlinjerna har Norrvattens förvaltning informerat 
medlemskommunernas tekniska förvaltningar den 18 februari samt på teknisk 
delegation 29 april. Kommunikationsansvariga har informerats på möte 5 april 
och kommundirektörsgruppen den 29 mars samt 7 juni. Riktlinjerna har 
skickats på två informella remissrundor till medlemskommunerna för 
inhämtade av synpunkter. Synpunkterna har beaktats innan det slutgiltiga 
förslaget till riktlinjer för hållbar vattenförbrukning arbetats fram.” 

Kommunledningskontoret ser positivt på att Norrvatten har tagit fram 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning och anser att Upplands-Bro kommun 
bör ställa sig bakom dessa. 

Barnperspektiv 

En fungerande dricksvattenförsörjning är av största vikt för barns liv och hälsa. 
Norrvattens arbete och Riktlinjer är grundläggande för att denna försörjning 
ska fungera. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Hemställan riktlinjer hållbar vattenförbrukning, inkommen den 26
september 2019

2. Riktlinjer hållbar vattenförbrukning, inkommen den 26 september 2019

3. Protokollsutdrag från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde
den 11 september 2019

Beslut sänds till 

 Norrvatten









Riktlinjer 

Diarienummer 

NV2019-067 

Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning 

Antagen av Förbundsstyrelsen 2019-09-11 

Norrvatten 
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Dessa riktlinjer är framtagna för att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens 
medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar vattenförbrukning samt vid restriktioner i 
användning av dricksvatten under perioder av risk för vattenbrist eller leveransstörningar. 
 
När samtliga medlemskommuner, genom behörig instans, fattat beslut om riktlinjerna gäller 
de generellt för Norrvattens verksamhetsområde. 
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Innehållsförteckning 
 

1. Bakgrund __________________________________________________________ 4 

2. Alltid - Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning _________________________ 4 

3. Riktlinjer vid vädjan om minskad vattenförbrukning _____________________ 5 

4. Riktlinjer vid bevattningsförbud ______________________________________ 6 

5. Beslutsgång och lagrum ______________________________________________ 7 
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1. Bakgrund 

Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 medlemskommuner med 
drygt 600 000 invånare i norra Stockholmsregionen. I regionen finns ett stort antal 
funktioner och verksamheter som förutsätter en säker dricksvattenleverans. Några exempel 
är Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Arlanda flygplats. 
 
Norrvatten har en god tillgång till råvatten genom Mälaren och gällande vattendom för 
Görvälnverket där dricksvattnet produceras. Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på 
en relativt stabil nivå sedan 1970-talet trots att antalet invånare fördubblats under denna 
period, delvis beroende på ny vattensnål teknik. Tillväxten i medlemskommunerna är och 
har varit hög, vilket de senaste åren gjort att vattenförbrukningen nu stiger. 
 
De mest kritiska perioderna för Norrvattens produktion, då vattenförbrukningen är som 
störst, infaller under varma försommardagar i maj och juni då såväl allmänhet som 
kommuner bedriver vattenförbrukande aktiviteter som bevattning och underhållsarbeten.  
Åtgärder för att minska vattenförbrukningen under dessa perioder kan därför behövas.  
  
Att producera dricksvatten är en energikrävande process. I linje med de globala 
hållbarhetsmålen behöver Norrvatten och medlemskommunerna verka för en hållbar 
vattenförbrukning. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att värna dricksvatten och 
använda det smart.  
 
Norrvattens medlemskommuner delar in vattenbesparande åtgärder i tre nivåer: 
 
Alltid – löpande åtgärder och kommunikationsinsatser som syftar till en hållbar 
vattenförbrukning året om.  
 
Vädjan om minskad vattenförbrukning – vid ansträngt produktionsläge.  
 
Bevattningsförbud – vid akut produktionsläge.  
 

2. Alltid - Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning  
Det ska vara en självklarhet att inte slösa på vatten i onödan. Även när det inte råder 
störningar eller vattenbrist är det viktigt att använda dricksvattnet smart. För att långsiktigt 
minska onödig användning av vatten behövs insatser som leder till beteendeförändringar hos 
vattenkonsumenterna.  
 
Allmänheten rekommenderas att: 

 

 Duscha istället för att bada. 
 Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig. 
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 Stäng av vattnet när du borstar tänderna. 
 Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli 

kallt.  
 Kör fulla disk- och tvättmaskiner. 

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt: 

 Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid 
och undvik att vattna när det är som varmast. Vattna med vattenkanna eller 
vattenslang som du håller i handen. 

 Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar. 
 Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning. 
 Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning. 
 Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det 

hellre på hösten, det vill säga i september och framåt. 

Kommunens (eller VA-huvudmannens) ansvar: 

 Informera allmänhet, verksamheter, näringsliv och föreningar.  
 Uppmana bygg- och underhållsentreprenörer att undvika vattenkrävande aktiviteter 

under perioden maj/juni och att de så långt som möjligt använder tekniskt vatten 
istället för dricksvatten. 

 Kommunen undviker i så hög grad som möjligt att plantera i maj/juni, samt väljer 
tåliga växter.  

 Nödvändig bevattning sker tidig morgon, kvälls- eller nattetid.  
 Undersök alternativ till bevattning med dricksvatten, till exempel sjövatten.  
 För en dialog med storförbrukare om hur de kan minska sin vattenförbrukning.  

 

3. Riktlinjer vid vädjan om minskad vattenförbrukning 

Norrvatten kan vid behov gå ut med en vädjan till allmänheten om att spara vatten. 
Norrvatten kommunicerar vädjan till kommunerna via Crisis Commander. En vädjan om 
minskad vattenförbrukning gäller alla som har kommunalt vatten och använder dricksvatten 
för bevattning. Bevattning med tekniskt vatten/alternativt vatten omfattas inte av detta.   
 
Allmänheten, näringsliv och föreningar bör: 

 Undvika bevattning med vattenslang och vattenspridare. Vattna hellre med 
vattenkanna och vattna tidig morgon, kvälls- eller nattetid då vattnet inte dunstar.  

 Undvika vattenkrävande aktiviteter som att fylla pooler och högtrycksspolning.  
 Undvika att tvätta bilen. Tvätt i tvätthall som återanvänder vatten är dock ok.  

 
För kommunen (eller VA-huvudmannen) gäller: 

 

 Informera allmänhet, verksamheter, näringsliv och föreningar. 
 Undvik att plantera. 
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 Undvik bevattning med vattenslang och vattenspridare.  
 Undvik bevattning av gräsmattor, idrottsytor och planteringar.  
 Tvätta inte bilar i bilpooler eller kommunens egen bilflotta. Tvätt i tvätthall som 

återanvänder vatten är dock ok.  
 Undvik spolning i den egna driften eller betydande vattenuttag. 
 Ha en dialog med storförbrukare om möjliga besparingar. 

4. Riktlinjer vid bevattningsförbud  

Norrvatten beslutar om att kommunicera bevattningsförbud till medlemskommunerna om det 
föreligger risk för vattenbrist med leveransstörningar som följd. Ett bevattningsförbud gäller 
alla som har kommunalt vatten och använder dricksvatten för bevattning. 
Bevattningsförbudet gäller även för kommuner, näringsliv och föreningar. Bevattning med 
tekniskt vatten/alternativt vatten omfattas inte av detta. 
 
För allmänheten, näringsliv och föreningar gäller: 

 Förbud att använda vattenslang, vattenspridare och bevattningssprinkler 
(sprinklersystem för brandsläckning/brandskydd får givetvis användas vid behov). 
Vattna med vattenkanna vid behov och vattna tidig morgon eller kvälls- och nattetid 
då vattnet inte dunstar.  

 Förbud att utföra vattenkrävande aktiviteter som högtrycksspolning. Ingen spolning 
av till exempel bil, fasad, eller tak. Tvätt av bil i tvätthall som återanvänder vatten är 
dock ok.  

 Förbud att fylla privat pool, uppblåsbara barnpooler, hemmaspa eller bubbelpool. 
 

Kommunens (eller VA-huvudmannens) ansvar: 

 Informera allmänhet, verksamheter, näringsliv och föreningar. 
 Förbud att använda vattenslang, vattenspridare och bevattningssprinkler 

(sprinklersystem för brandsläckning/brandskydd får givetvis användas vid behov). 
 Förbud att bevattna av gräsmattor, idrottsytor, planteringar.  
 Tvätta inte bilar i bilpooler eller kommunens egen bilflotta. Tvätt i tvätthall som 

återanvänder vatten är dock ok.  
 Undvik betydande vattenuttag i den egna driften.  
 Dialog med storförbrukare om möjliga besparingar. 

 
 

Norrvatten kommunicerar beslut om bevattningsförbud till kommunerna via Crisis 
Commander. Det formella beslutet om bevattningsförbud fatttas av behörigt organ i 
kommunen. 
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5. Beslutsgång och lagrum 

Norrvatten följer löpande produktionsläget vid Görvälnverket och väderleksprognoser och 
gör bedömningar om nödvändiga åtgärder utifrån rådande situation. I följande lägen går 
Norrvatten ut med en rekommendation om en vädjan respektive bevattningsförbud:  
 

1. Vädjan om att minska förbrukning 

Ansträngt produktionsläge. Väderprognosen indikerar fortsatt varmt och torrt, d.v.s. 
förbrukningen väntas fortsätta på hög nivå.  
 

2. Bevattningsförbud 
Akut produktionsläge. Väderprognosen indikerar fortsatt varmt och torrt, d.v.s. 
förbrukningen väntas fortsätta på hög nivå.  

 
 
På delegation av förbundsstyrelsen fattar Norrvattens VD beslut utifrån rådande 
produktionsläge om att kommunicera Vädjan respektive Bevattningsförbud. Vid 
bevattningsförbud fattar varje medlemskommun sedan beslut om att införa 
bevattningsförbudet i kommunen. Varje kommun avgör vem i kommunen som fattar ett 
sådant beslut, men det är viktigt att beslutet kan fattas omgående. När Norrvatten meddelar 
att det är nödvändigt att införa bevattningsförbud förväntas alla medlemskommuner att ställa 
sig bakom Norrvattens beslut.   
 
Medlemskommunerna (VA-huvudmannen) har rätt att fatta beslut om bevattningsförbud då 
dricksvatten är till för normal användning. Dricksvatten är främst till för mat, dryck och 
hygien. Det finns inget stöd för reducerad brukningsavgift på grund av bevattningsförbud. 
 
Medlemskommunerna kan fatta beslut om dispens från bevattningsförbudet för speciella 
användningsområden eller verksamheter.  
 
Kommunen kan även förtydliga fastighetsägarens ansvar i ABVA och därigenom till 
exempel inskränka rätten till vattenuttag, särskilt för annat ändamål än normal 
hushållsanvändning. Rättigheter och skyldigheter enligt ABVA gäller endast inom 
verksamhetsområdet. 
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Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Förslag till beslut 

Upplands-Bro kommun reviderar tidigare ställningstagande och ansluter sig till 
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning 

Den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL)att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning (vilket innefattar tillexempel kvalitetsregister och 
brukarundersökningar) samt den nationella samordningen av kunskapsstyrning 
till en kostnad av maximalt 19,5 mnkr årligen.  

Den 29 maj 2019 beslutade Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun att inte 
anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.  

Den 20 september 2019 meddelade SKL att 260 kommuner, vilket utgör 90 
procent, valt att anta SKL:s rekommendation vilket medför att SKL kommer 
påbörja arbetet med ett mer samlat system för kunskapsstyrning från och med 
2020.  

För kontinuerlig utveckling av socialtjänstens verksamheter är det angeläget att 
även Upplands-Bro kommun kan ta del av brukarundersökningar och annat 
material som tas fram av SKL för att utveckla socialtjänstens 
kunskapsstyrning. När denna typ av utveckling nu kommer att ske i gemensam 
form bedömer Kommunledningskontoret att Upplands-Bro kommun bör 
revidera sitt tidigare ställningstagande och ansluta sig till rekommendationen.  

Beslutsunderlag 

 Brev till kommuner som avslagit rekommendationen den 20 september
2019
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Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-10-07 KS 18/0530 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj
2019

 Meddelande från styrelsen- Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter den 14 december 2018

Ärendet 

Den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges kommuner och 
Landsting att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(vilket innefattar till exempel kvalitetsregister och brukarundersökningar) samt 
den nationella samordningen av kunskapsstyrning till en kostnad av maximalt 
19,5 mnkr årligen. Detta skulle innebära en kostnad på cirka 1,95 
kr/invånare/år i kommunen.  

Finansieringen var tänkt att gälla för fyra år (2020–2023) och kostnaden skulle 
fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift.  

Rekommendationen från SKL innehöll en önskan om att kommunerna skulle 
fatta beslut om en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

 De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs,
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.

 stöd för uppföljning och analys genom till exempel
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för
uppföljning av kvalitet och resultat.

 nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Den 29 maj 2019 beslutade Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun att inte 
anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter.  

Den 20 september 2019 meddelade SKL att 260 kommuner, vilket utgör 90 
procent, valt att anta SKL:s rekommendation vilket medför att SKL kommer 
påbörja arbetet med ett mer samlat system för kunskapsstyrning från och med 
2020.  

Kommuner som inte antagit rekommendationen kommer inte få tillgång till de 
nationella brukarundersökningar som SKL ansvarar för eller den nya 
undersökningstjänst för brukarundersökningar som kommer att användas från 
2020. Det kommer eventuellt finnas möjlighet att ta del av undersökningarna 
endast till en särskild avgift. 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3) 
2019-10-07 KS 18/0530 

För kontinuerlig utveckling av socialtjänstens verksamheter är det angeläget att 
även Upplands-Bro kommun kan ta del av brukarundersökningar och annat 
material som tas fram av SKL för att utveckla socialtjänstens 
kunskapsstyrning. När denna typ av utveckling nu kommer att ske i gemensam 
form bedömer Kommunledningskontoret att Upplands-Bro kommun bör 
revidera sitt tidigare ställningstagande och ansluta sig till SKL:s 
rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

Barnperspektiv 

Att arbeta med kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
är grundläggande för att kunna hålla hög kvalitet inom alla verksamheter 
riktade till medborgare i alla åldrar.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019
2. Brev till kommuner som avslagit rekommendationen den 20 september 

2019.
3. Meddelande från styrelsen- Rekommendation till kommunerna om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter den 14 december 2018.

Beslut sänds till 

 Sveriges Kommuner och Landsting, registrator@skl.se
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

§ 72 Rekommendation till kommunernas om 
gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
Dnr KS 18/0530 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om gemensam 
finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Reservation 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S), Conny Timan (S), 
och Anna Norberg (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges kommuner och 
Landsting att rekommendera kommunerna att gemensamt till SKL finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(vilket innefattar tillexempel kvalitetsregister och brukarundersökningar) samt 
den nationella samordningen av kunskapsstyrning till en kostnad av maximalt 
19,5 mnkr årligen. Detta innebär en kostnad på cirka 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen.  

Finansieringen gäller för fyra år (2020–2023) och kostnaden ska fördelas per 
kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 
Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun och de fyra 
största kommunerna kommer få en rabatt på 10 procent. Det finns en uttalad 
avsikt i styrelsens beslut att rekommendationens finansiering och organisering 
ska permanentas, vilket innebär att kommunerna såväl som staten kommer att 
bidra med finansiering långsiktigt.  

Upplands-Bro kommun ska meddela sitt ställningstagande till SKL senast den 
15 juni 2019.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2019

 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s rekommendation om gemensam 
finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) föreslår att rekommendationen från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att Kommunstyrelsen beslutar att inte anta SKL:s 
rekommendation om gemensam finansiering för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter. 

Beslutet skickas till: 

 Sveriges Kommuner och Landsting, registrator@skl.se 
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Fredrik Lennartsson 

Avdelningschef 

Vård och omsorg 

Kommunstyrelser 
För kännedom till socialchef/motsvarande 
förvaltningschefer 

Information till de kommuner som avslagit SKL:s rekommendation om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

SKL:s styrelse beslutade i december 2018 att rekommendera kommunerna att 
gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning. Rekommendationen gäller områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Det innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  

Fram till den 20 september 2019 har 90 procent av kommunerna (260 st) meddelat att 
de antar SKL:s rekommendation. 21 kommuner har avslagit rekommendation och från 
nio kommuner saknar SKL fortfarande ett ställningstagande. 

SKL välkomnar att en så stor andel av kommunerna ställt sig bakom detta viktiga 
arbete. Genom att arbeta tillsammans med gemensamma resurser kan oönskade 
ojämlika förhållanden mellan kommuners kapacitet utjämnas. Ett gemensamt och 
strategiskt arbete för att stärka kunskapsbasen i socialtjänsten bidrar till att 
kommunerna tillsammans kan flytta fram positionerna och erbjuda insatser som gör 
skillnad.  

Arbetet inleds 2020 

Arbetet utifrån rekommendationen träder ikraft från och med 2020 eftersom 90 
procent av kommunerna ställer sig bakom det arbete som rekommendationen 
omfattar. 

För din kommun innebär beslutet: 

 att din kommun inte får tillgång till de nationella brukarundersökningar som
SKL ansvarar för eller den nya undersökningstjänst för
brukarundersökningarna som kommer att användas från 2020. Det kommer
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dock troligen att finnas möjlighet för din kommun att, till en särskild avgift, 
också framöver få tillgång till brukarundersökningarna.  
 
Bifogat med detta brev finns därför ett informationsbrev om inhämtning av 
fullmakt från kommunerna, liksom en blankett för den fullmakt som krävs, för 
att SKL för kommunerna ska kunna upphandla en gemensam 
undersökningstjänst.    
 

 att era verksamheter inte kommer att ha möjlighet att registrera i 
kvalitetsregistren Senior alert, SveDem, BPSD, Svenska Palliativregistret och 
RiksSår för uppföljning, kunskapsutveckling och förbättringsarbete. Ni 
kommer att få information om huruvida ni till en särskild avgift, även 
fortsättningsvis kommer kunna registrera i kvalitetsregistren.  
 

 att din kommun inte kan representera ert län i den nationella 
samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S). 

 
 att din kommun inte kan ingå i den permanenta styrgruppen för arbetet, eller 

vara involverad i bedömning och fördelning av medel till kvalitetsregistren.  

 

Det är möjligt att ändra sitt beslut och anta rekommendationen 

Din kommun och övriga kommuner som avslagit rekommendationen kan ändra ert 
beslut och anta rekommendationen. För att delta i arbetet från och med 2020 behöver 
kommunen meddela SKL sitt ändrade ställningstagande senast den 15 december 2019.  
För att ansluta sig till 2021 så behöver beslut meddelas SKL senast den 15 juni 2020.  

Ett sådant nytt ställningstagande skickas till registrator@skl.se. Ange diarienummer 
18/00295. 
 

Vissa kommuner har haft synpunkter på modellen med tilläggsfinansiering för dessa 

tjänster 

Under framtagandet av rekommendationen och i samband med att kommunerna 
meddelat SKL sitt ställningstagande har ett antal kommuner framfört kritik mot 
modellen med tilläggsfinansiering av dessa tjänster. Även i andra sammanhang har det 
framförts att det finns behov av att tydliggöra vad som ingår i SKL:s medlemsavgift. 



 

 2019-09-20 Vårt dnr: 
18/00295 
 

3 (3) 
 

    

    
 

 

 

SKL har under 2019 inlett ett arbete med detta och avser att återkomma i den här 
frågan. 

 

Mer information om arbetet kommer 

SKL vill att alla kommuner ska känna sig involverade i det kommande arbetet och det 
är därför viktigt för oss att kommunicera vad som händer till er. Den främsta 
kommunikationskanalen kommer att vara SKL:s hemsida, www.skl.se och via SKL:s 
nätverk (NSK-S, RSS-nätverket, Socialchefsnätverket), men kommunikation kommer 
även ske via t ex  SKL:s nyhetsbrev Socialtjänst.  

För frågor om det kommande arbetet kan ni kontakta Anna Lilja Qvarlander, 
anna.lilja.qvarlander@skl.se 08-452 77 48 eller Astrid Salter, astrid.salter@skl.se. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  

Vård och omsorg 
Fredrik Lennartsson    Mari Forslund 
Avdelningschef Vård och omsorg  Sektionschef Kvalitet och uppföljning 
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info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se

Kommunstyrelserna 

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun.
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni
2019.

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.   

Behov av ställningstagande från alla kommuner 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.  

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 



kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018.  

Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 

Bakgrund 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas.  

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.  

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med  
SKL.  

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.



• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Lena Micko 
Ordförande 
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KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 
KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 

Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg
och primärvård och äldreomsorg 19 april.

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april,
18 maj och 7 september.

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30
augusti.

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september.
5. Information till AU 14 juni.
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och

överläggning med beredningen för socialpolitik och
individomsorg 13 september.

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för
socialpolitik och individomsorg 15 november.

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november.
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december.

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 
• Kunskapsstöd
• Uppföljning och analys
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap

En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister,
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av
kvalitet och resultat.

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   

Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso-

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet
och resultat.

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 



 
 10 

Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  

När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Katarina Rosik Ekroth 
Kommunjurist 
Kommunledningskontoret  
   
Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2019-10-14 KS 19/0545  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

 U
BK

10
05

, v
2.

0,
 2

01
4-

11
-0

3 
   

 

Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
antas. 

Sammanfattning 
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna 
föreslås ett antal ändringar samt att vissa tidigare beslut lyfts in i ett nytt, 
samlat reglemente.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019 

• Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda 

• Bilaga till förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

Ärendet 
I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna 
föreslås ett antal ändringar samt att vissa tidigare beslut lyfts in i ett nytt, 
samlat reglemente. 

Inga ändringar föreslås vad gäller följande: 

• Vilka typer av sammanträden som ger rätt till ersättning 
• Regler kring vad som gäller när förtroendevald med årsarvode är sjuk/borta 
• Barntillsynskostnader 
• Vård av sjuk närstående 
• Funktionsnedsatts särskilda kostnader 
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Föreslagna ändringar: 

• Under 1.2 sidan 3: Förtydligande av vilka som omfattas av regler som 
gäller förtroendevalda som har hel- och deltidsuppdrag. 

• Under 1.3 sidan 3: Förslag till förklaring till hur olika belopp är framtagna 
och hur de ska räknas upp. 

• Under 2.2 sidan 6: Förtydligande avseende grundarvode och timarvode 
samt arvode vid justering. Förtydligande av regler för deltagande och 
arvode vid konferens, utbildning, studiebesök m.m. samt förslag om storlek 
på arvode vid dessa aktiviteter. 

• Under 2.2.1 sidan 6: Förslag till en begränsning om att en deltidsarvoderad 
förtroendevald inte ska kunna få mer ersättning än vad som skulle utgått för 
heltidsarvoderad. Förslag till ett maxbelopp för arvode/dag samt 
maxbelopp för fast årsarvode. Förtydligande om att sammanträdesarvode 
inte utgår för partipolitiska aktiviteter samt förslag om att arvode för 
uppdrag i kommunfullmäktige inte ska samordnas med övriga arvoden. 

• Under 2.4 sidan 7: Utjämningspotten är tillagd i reglementet. 
• Under 2.5 sidan 7: Oppositionspotten är tillagd i reglementet. 
• Under 3.1 sidan 7: Förslag till förtydligande gällande 

resekostnadsersättning, när ersättning utgår, hur den ska beräknas, vad som 
gäller för ersättning för parkering och resa med kollektivtrafiken samt att 
förtroendevald bara kan få reseersättning en gång per dag om exempelvis 
nämndens utskott sammanträder i direkt anslutning till sammanträdet.  

• Under 3.2 sidan 8: Förslag till ersättning med schablonbelopp för de fall 
den förtroendevalde inte kan visa den faktiska förlorade arbetsinkomsten.  

• Under 4.1 och 4.2 sidan 9: Förslag om att lyfta in bestämmelser om 
grupplivskydd, omställningsstöd och pension (vilka redan gäller enligt 
tidigare beslut, men bör finnas samlade i arvodesreglementet). 

• Under 4.3 sidan 9: Förslag om förtydligande vad som gäller för 
förtroendevald som är tjänstledig med föräldrapenning.  

• Genomgående förtydligande vid varje avsnitt för det fall heltids- och 
deltidsarvoderade förtroendevalda inte har rätt till ersättning. 

Beloppen som återfinns i bilagan är hämtade utifrån demokratikommitténs 
förslag från 2014 för ersättningsnivåer från och med året 2015. Beloppen har 
räknats upp till 2020 års nivå och avrundats till jämna siffror i de fall det varit 
möjligt. Utifrån beloppen har beräkningar gjorts för att hänga upp beloppen på 
andel av arvode för KSO, ordförande eller andel av prisbasbelopp. En skillnad 
mot demokratikommitténs förslag från 2014 är att nämnder och utskott delats 
upp i tre kategorier och arvodesnivåer istället för två. Avrundning till heltal 
enligt sedvanliga avrundningsregler. 

Bilagan: 

Utgångspunkten är att huvuddokumentet i reglementet innehåller alla 
bestämmelser medan bilagan innehåller de faktiska beloppen. För att förtydliga 
hur beloppen har beräknats innehåller emellertid även bilagan viss information. 
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Utgångspunkten för beloppen är demokratikommitténs förslag från 2014 för 
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schablonbeloppen, på andel av arvode för KSO, ordförande eller andel av 
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till heltal enligt sedvanliga avrundningsregler. 

Barnperspektiv 
Att förtroendevalda ges ekonomiska förutsättningar för sitt uppdrag är en viktig 
faktor för att få människor att engagera sig politiskt och prioritera 
förtroendeuppdrag i Upplands-Bro kommun. Det är en förutsättning för att vårt 
demokratiska system ska fungera. Transparens kring hur förtroendevalda 
arvoderas ökar de förtroendevaldas anseende och förtroendet för den 
demokratiska processen i sin helhet. I förlängningen gynnar detta alla 
medborgare i Upplands-Bro kommun oavsett ålder men inte minst barnen som 
en dag ska ta över de politiska uppdragen i kommunen. 
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Reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 
 

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 12-18 §§, 
kommunallagen 2017:725 (KL) och gäller för förtroendevalda i Upplands-Bro 
kommun. Med förtroendevald avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, 
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar, 
nämnder och deras utskott och beredningar samt revisorer m.fl. 
Bestämmelserna gäller även för ledamöter och ersättare som företräder 
nyttjarna i självförvaltningsorgan. Överförmyndare jämställs i detta reglemente 
med ordförande i verksamhetsnämnd. 

1.2 Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda 
Med heltidsarvoderad förtroendevald avses den som ägnar hela sin arbetstid åt 
uppdrag för kommunen. Med deltidsarvoderad förtroendevald avses den som 
ägnar minst 40 procent av heltid åt det kommunala uppdraget.  

Jämförelsen sker med årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO).  

Det förutsätts att förtroendevald ägnar sig åt förvärvs- eller yrkesverksamhet 
högst i den omfattning som utgör mellanskillnaden mellan uppdragets 
omfattning och heltid.  

Med heltidsarvoderad jämställs förtroendevald med två eller flera 
deltidsarvoden, vilka sammanräknade uppgår till ett heltidsarvode. 

Gruppledare omfattas av samma regler som förtroendevalda som har 
deltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 % av arvodet för KSO. 

1.3 Storleken på arvoden och ersättningar 
Arvoden och ersättningar betalas med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av 
respektive bolag. Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera 
belopp även för uppdrag i de kommunala bolagen. Årsarvodet för KSO baseras 
på del av statsministerns årsarvode. Övriga årsarvoden baseras på del av 
årsarvodet för KSO. Ersättningar baseras på del av prisbasbelopp om inget 
annat anges. Nivåerna justeras den 1 januari varje år och följer de belopp som 
vid tiden gäller för statsministerns årsarvode och prisbasbelopp. 
Schablonbelopp justeras den 1 januari varje år och följer de nivåer som 
schablonbeloppen är baserade på enligt vad som följer av bilagan och som vid 
tiden är gällande. 
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2 Arvoden 

2.1 Årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga har rätt till årsarvode med 
de belopp som anges för respektive uppdrag i bilaga.  

Ledamöter i styrelsens, nämndernas och utskottens presidier behåller sina fasta 
årsarvoden till årsskiftet det år ett val till kommunfullmäktige genomförs.1  

Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande avses 
täcka: 

a) förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen, 

b) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör,  

c) sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 

d) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, 

e) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

f) besiktning eller inspektion, 

g) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

h) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 

i) ärendeuttag och andra besök på förvaltningen eller i verksamheten, 
j) kontakter med allmänheten per telefon, e-post, brev och besök, 
k) möten med föreningslivet och olika intressegrupper, 
l) uppvaktningar och representation, 
m) beslutsfattande enligt delegation eller reglemente 
n) möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och/eller vice 

ordförande. 
 

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under uppdragstiden erhåller hen 
arvode till och med utgången av kalendermånaden då uppdraget enligt beslut 
upphör. Om ersättaren tillträder under samma kalendermånad erhåller hen 
arvode från och med nästkommande kalendermånad. 

 

1 Enligt fullmäktiges beslut den 20 december 2017, § 169. 
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Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än två (2) månader, ska 
arvodet för tiden därefter minskas i motsvarande mån som frånvaron pågår. 

Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden 
besluta att annan ledamot träder in som ersättare för ordförande. Den som på 
detta sätt inträder som ersättare för ordförande ska få samma arvode som den 
frånvarande ordförande för den tid som sådant inträde skett. 

2.2 Sammanträdesarvode 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare och andra 
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till sammanträdesarvode. 
Sammanträdesarvode utgår, för varje sammanträde som den förtroendevalde 
deltagit i, med lika belopp till ledamot och ersättare. Ersättningen är beroende 
av sammanträdets längd och den förtroendevaldes närvaro. 

Sammanträdesarvode utgår för:  
a. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas 
sammanträden, 

b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper, som tillsätts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
eller nämnd, 

c. protokollsjustering,  

d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs, utbildning eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget, 

e. förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen, 

f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör,  

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 

h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, 

i. presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

j. besiktning eller inspektion, 

k. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

l. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
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2.2.1 Typ av sammanträdesarvode 
Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten a) med ett 
grundarvode för den första timmen av tjänstgöringen och därefter ett halvt 
timarvode per påbörjad halvtimme. Grundarvode avser täcka tid för 
förberedelse och inläsning inför sammanträdet. 

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode 
betalas ut för timmen mellan kl. 15.00 och 16.00. Ett helt timarvode betalas ut 
för timmen mellan kl. 16.00 och 17.00. Ett halvt timarvode betalas ut för den 
påbörjade halvtimmen mellan kl. 17.00 och 17.20. 

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten c) med  

- ett helt timarvode oavsett hur lång tid justeringen tar, om särskild tid 
och plats för detta beslutats.  

- Om justering sker under sammanträdet eller i omedelbar anslutning till 
sammanträdet utgår inte särskilt arvode för justeringen.  

För deltagande i aktivitet enligt punkten d) krävs protokollfört beslut i 
nämnden alternativt delegationsbeslut. För kurser, konferenser och resor ska 
deltagare rapportera resultatet till nämnden. Av beslutet ska det framgå om 
arvode utgår eller ej för aktiviteten. För de fall att arvode utgår ersätts den 
förtroendevalde med ett fast belopp enligt följande: 

- För halvdag (aktiviteter upp till fyra (4) timmar) 

- För heldag (aktiviteter över fyra (4) timmar) 

För övriga punkter; b) och e) - l) utgår ett halvt timarvode per påbörjad 
halvtimme om inget annat framgår av särskilt beslut. 

Belopp framgår av bilaga. 

2.2.2 Begränsningar 
Förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta arvoden än vad 
som utgår till KSO i årsarvode. 

Deltidsarvoderad förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta 
kommunala arvoden än vad som skulle ha utgått årligen för motsvarande 
uppdrag för heltidsarvoderad. 
Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mer än 75 procent av heltid, har inte 
rätt till sammanträdesarvode.  

Arvoden för kommunfullmäktigeuppdrag utgår dock alltid och samordnas 
därmed ej med övriga arvoden.   

Ersättning utgår med totalbelopp, inklusive reseersättning, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar, för maximalt belopp 
motsvarande åtta timarvoden/dag. Undantag kan göras i särskilda fall och ska 
då framgå av protokollfört beslut i nämnden alternativt delegationsbeslut. 
För partipolitiska aktiviteter utgår ej sammanträdesarvode. 
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2.3 Gruppledararvode 
Varje parti i kommunfullmäktige disponerar en arvodespott, kallad 
gruppledararvode, för särskilda uppdrag i anslutning till partiarbetet. Nivån på 
gruppledararvodet är fem prisbasbelopp. 

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i 
kommunfullmäktige. Gruppledararvode utbetalas till utsedda gruppledare eller 
enligt skriftlig instruktion från partiet. 

2.4 Oppositionspott 
De partier i kommunfullmäktige som inte ingår i den politiska ledningen 
disponerar en arvodespott, kallad oppositionspott. Nivån på oppositionspotten 
är elva prisbasbelopp.   

Fördelningen av oppositionspotten baseras på antalet mandat som respektive 
oppositionsparti besitter. Respektive partis del av oppositionspotten utbetalas 
till gruppledare eller enligt skriftlig instruktion från partiet. 

2.5 Politiska sekreterare 
Ersättning för politiska sekreterare utgår till varje parti. Potten för politiska 
sekreterare är 75 % av ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige. 
Ersättning utgår med minst tre mandat och högst tolv mandat. 

3 Ersättningar 

3.1 Resekostnadsersättning 
Resor ska ske i enlighet med kommunens resepolicy. 

Kostnader för resor med egen bil inom kommunen inom ramen för 
förtroendeuppdraget ersätts med skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag 
om resan mellan årsbostaden och plats för aktivitet för vilken 
sammanträdesarvode utgår överstiger 3 km enkel resa. 

Om sammanträde med utskott hålls i anslutning till sammanträde med 
nämnden ska sammanträdena i arvodeshänseende betraktas som ett 
sammanträde och berättigar bara till reseersättning en gång. Motsvarande gäller 
för sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning, som hålls i 
anslutning till fullmäktigesammanträde och då kommunalt organ under samma 
dag håller två eller flera sammanträden. 

Parkeringskostnader inom kommunen ersätts med schablonbelopp enligt 
bilaga. 

Ersättning för resa med kollektivtrafiken ersätts med schablonbelopp enligt 
bilaga. 

För heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda räknas antalet kilometer 
från kommunhuset i Kungsängen vid ersättning för resa med egen bil. Om 
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resan påbörjas från årsbostaden och den sträckan blir kortare än om avståndet 
räknas från kommunhuset så gäller det kortare avståndet från bostaden. 

För att arvode ska utgå till förtroendevald för aktiviteter enligt 2.2 punkten d) 
krävs protokollfört beslut i nämnden alternativt delegationsbeslut. 

3.2 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda, som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget 
vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. Ersättning utges med schablonbelopp enligt bilaga. 
Förtroendevald som önskar ersättning med högre belopp måste inkomma med 
intyg från arbetsgivare eller auktoriserad revisor som visar den faktiska 
förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger sammanträdesarvode.  

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse 
eller av jordbruksfastighet. 

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom passivt ägande till 
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst. 

Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser. 

3.3 Förlorad pensionsförmån 
Särskild ersättning i form av ett pensionstillägg kan utges till förtroendevald 
vars tjänstepension i anställningen konstateras ha minskat på grund av det 
kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 4,5 procent på utbetald ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 

Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser. 

3.4 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock 
högst 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för 
förlorad semesterförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser. 

3.5 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning betalas ut till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av det kommunala förtroendeuppdraget 
och som inte ersätts på annat vis. Häri ingår kostnader för exempelvis resor, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande.  
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3.6 Barntillsynskostnader 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn 
av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt tolv (12) 
år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. 

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder, 
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar) och ej heller för tid, då 
barnet vistas i sin ordinarie förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

3.7 Kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller person som är långvarigt 
sjuk 

Förtroendevald äger rätt till styrkta kostnader som uppkommit avseende person 
med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk, som den 
förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt hem och där kostnaderna 
föranletts av det kommunala förtroendeuppdraget. 

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem (förälder, 
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar). 

4 Övriga förmåner 

4.1 Grupplivskydd 
Deltidsarvoderad förtroendevald – som inte omfattas av 
tjänstegrupplivförsäkring i den egna anställningen – liksom heltidsarvoderad 
tillförsäkras grupplivskydd under mandatperioden genom att kommunen 
tecknar en särskild grupplivförsäkring i KPA Livförsäkring AB. 

4.2 Omställningsstöd och pension 
Förtroendevald omfattas av bestämmelser om omställningsstöd och pension 
OPF-KL i den utsträckning som gäller enligt fullmäktiges beslut den 11 juni 
2014 § 81.  

4.3 Föräldraledighet 
För hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald, som är tjänstledig för ledighet 
med föräldrapenning, utgår ersättning enligt gällande bestämmelser för 
kommunens anställda.  

5 Övriga bestämmelser 

5.1 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning ska den förtroendevalde på begäran styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 
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5.2 Preskriptionstider 
Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 

5.3 Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen. 

5.4 Utbetalning 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12-del) per månad. Övriga arvoden 
och ersättningar betalas ut en gång per månad i samband med kommunens 
ordinarie löneutbetalning för de anställda. 
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1 Inledning 
Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO) utgör 50 % av gällande 
årsarvodet för statsministern. Årsarvodet justeras varje år i enlighet med 
bestämmelserna. 

Övriga arvoden för ordförande utgör del av årsarvodet för KSO.  

Regeringen fastställer varje år ett prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De 
ekonomiska ersättningar som återfinns i denna bilaga avser del av 
prisbasbelopp eller förhöjt prisbasbelopp om ej annat anges. 

Årsarvode för statsministern 2 112 000 kr 

Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande 1 056 000 kr 

Prisbasbelopp 47 300 kr 

Förhöjt prisbasbelopp 48 300 kr 

Nämnder och utskott har delats upp i tre kategorier. Årsarvodet för ordförande 
i nämnder och utskott utgår därmed i tre olika nivåer beroende på vilken 
kategori nämnden eller utskottet faller under.  

Kategori 1 25 % av årsarvodet för KSO 

Kategori 2 20 % av årsarvodet för KSO 

Kategori 3 15 % av årsarvodet för KSO 

Ersättning till vice ordförande och andre vice ordförande är 40 resp. 50 % av 
årsarvodet till ordförande. Kategorierna kan ändras genom förändring av 
bestämmelserna. 

Beloppen i bilagan är hämtade utifrån demokratikommitténs förslag från 2014 
för ersättningsnivåer från och med året 2015. Beloppen har räknats upp till 
2020 års nivå och avrundats till jämna siffror i de fall det varit möjligt. Utifrån 
beloppen har beräkningar gjorts för att relatera samtliga belopp, förutom 
schablonbeloppen, på andel av arvode för KSO, ordförande eller andel av 
prisbasbelopp.  

Avrundning har gjorts till heltal enligt sedvanliga avrundningsregler. 
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2 Fasta årsarvoden  
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3 Övriga årsarvoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Övriga ersättningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1 Beräkning av schablonbelopp 
Ersättning för parkering inom Upplands-Bro är beräknad utifrån ett 
sammanträde på tre timmar och rådande parkeringsavgift i kommunen. 

Ersättning för resa med kollektivtrafik är beräknad utifrån genomsnitts-
kostnaden för resa i SL-trafiken ToR med reskassa resp. engångsbetalning. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst är beräknad utifrån statistiska 
centralbyråns statistik om medellön i Sverige år 2018 och Försäkringskassans 
beräkning av normal årsarbetstid för heltidsarbete. 
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5 Begränsningar 
 

 

 

 

 

6 Rekommendationer årsarvoden i 
kommunala bolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Rekommendationer om begränsningar 
Enligt reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda finns en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla 
mer ersättning i form av fasta arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.  

Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt 
bolag, överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet 
regleras så att de årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för 
KSO. 
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Entledigande av Kerstin Åkare (V) som 
ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Kerstin Åkare (V) entledigas som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2019.

Beslut sänds till 

 Kerstin Åkare (V)
 Kommunstyrelsen
 Kommunsekreteraren
 Förtroendemannaregistret



Entledigande 

Jag önskar bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige i Upplands-Bro. 

Jag önskar därför också att bli entledigad från mitt uppdrag i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens 

AU. 

Uddevalla den 16 augusti 2019 

Kerstin Åkare 
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Val av ny ledamot i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Kerstin Åkare (V) 

Förslag till beslut 

XX utses till ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott efter Kerstin Åkare 
(V). 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare (V) har den 5 september 2019 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen 
bör därför utse en ny ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut sänds till 

 Den valde
 Kommunstyrelsens arbetsutskott
 Kommunsekreteraren
 Förtroendemannaregistret
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