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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Remissvar - Prioriteringar i det regionala
tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027
(TRN 2018-0166)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig över Region Stockholms remiss enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag i denna tjänsteskrivelsen 15 maj 2019.

Sammanfattning
Region Stockholm har fått möjlighet att inkomma till regeringen med en
redovisning av analys och prioriteringar avseende det regionala tillväxtarbetet
inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS). En arbetsgrupp
under ledning av Region Stockholm med representanter för Länsstyrelsen i
Stockholms län, Storsthlm och Stockholms stad har tagit fram ett förslag till
redovisning i dialog med berörda aktörer. Underlaget har nu skickats för
yttrande till kommunerna.
Storsthlm har yttrat sig i eget yttrande 2019-05-09 S/19/0068-4. Upplands-Bro
kommun ställer sig bakom Storsthlms yttrande men kommunen vill därutöver
lyfta några för kommunen angelägna frågor i det lokala och regionala
tillväxtarbetet.
•
•
•

Behovet av en ökad flexibilitet och möjligheter till lokal anpassning i
regelverk för strandskydd
Kapaciteten gällande pendeltågstrafiken till Bro samt den ökande trafiken
på E18 är begränsande faktorer för kommunens utveckling.
Påtaglig kapacitetsbrist rörande elförsörjning hämmar utbyggnad av både
nya bostadsområden och företagsetableringar.

Beslutsunderlag

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

•
•
•
•

Denna tjänsteskrivelse 15 maj 2019
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS2050
Region Stockholm – utkast 15 april 2019 – Prioriteringar i det regionala
tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 – 2027
Storsthlms yttrande 9 maj 2019

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 yttrande
Region Stockholm har fått möjlighet att inkomma till regeringen med en
redovisning av analys och prioriteringar avseende det regionala tillväxtarbetet
inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS). En arbetsgrupp
under ledning av Region Stockholm med representanter för Länsstyrelsen i
Stockholms län, Storsthlm och Stockholms stad har tagit fram ett förslag till
redovisning i dialog med berörda aktörer. Underlaget har skickats för yttrande
till kommunerna.
Utifrån Stockholmsregionens i dagsläget unika förutsättningar, den globala
påverkan och bedömningar om utvecklingen, konstaterar Region Stockholm i
redovisningen att sex långsiktiga utmaningar har formulerats i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. De sex utmaningarna
förtydligas i redovisningen till att handla om befolkningstillväxt och behov av
nya bostäder, väl utbyggd kollektivtrafik och god framkomlighet,
digitalisering, kompetensförsörjning, innovation, utveckling och näringsliv.
Det fastslås vidare att Stockholmsregionens samlade förutsättningar att hantera
dessa utmaningar är en av anledningarna till att regionen inte kan avlövas
ytterligare resurser att omfördela till andra delar av landet, som föreslås i
kostnadsutjämningsutredningen. Redovisningen avslutas med en beskrivning
av nio regionala prioriteringar som har identifierats i RUFS 2050.
Storsthlm har yttrat sig i eget yttrande 2019-05-09 S/19/0068-4. I sitt yttrandet
betonar Storsthlm att -”kommunerna och regionen behöver förutsägbara och
hållbara villkor för att kunna planera långsiktigt, utrymme att göra ekonomiska
investeringar i infrastrukturen, gemensamt överenskomna målbilder med
tydliga ansvarsområden för alla aktörer samt att fattade beslut och planer
fullföljs”.
Upplands-Bro kommun ställer sig bakom Storsthlms yttrande men vill
ytterligare lyfta fram följande frågor som angelägna i det regionala
tillväxtarbetet för vår kommuns fortsatta utveckling.
•

•

•

En ökad flexibilitet och möjligheter till lokala anpassning i regelverk för
strandskydd. En förändring i strandskyddslagstiftningen är angelägen för
både kommunens landsbygdsutveckling och Kungsängens
tätortsutveckling.
Kollektivtrafiken och transportinfrastruktur är ansträngd och sårbar, inte
minst på grund av kapacitetsbrister. Begränsad kapacitet gällande
pendeltågstrafiken till Bro samt den ökande trafiken på E18 är begränsande
faktorer för kommunens utveckling. Ökade statliga investeringar krävs som
står i proportion till länets och Mälardalens utveckling med fokus på
kapacitetsökningar på Mälarbanan
Kommunerna känner allt mer av en accelererande kapacitetsbrist rörande
elförsörjning hämmar utbyggnad av både nya bostadsområden och
företagsetableringar.
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Barnperspektiv
Ärendet har skrivits fram beaktande av barnens bästa.
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Förord
Kommer att skrivas i samband med inlämnandet av slutrapporten den 15 augusti 2019.
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Inledning
Region Stockholms har fått ett erbjudande att inkomma med en redovisning av analys
och prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken (N2018/05320/RTS) till regeringen.
Redovisningen ska innehålla:
• en sammanfattade analys av samhällsutmaningar, möjligheter och förutsättningar
för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet och i olika delar av länet
• prioriteringar och deras inriktning
• en beskrivning av hur analysen och prioriteringarna relaterar till de politiska och
särskilda målen enligt Kommissionens förslag till EU:s förordningar för sammanhållningspolitiken 2021–2027
• en redogörelse för gränsöverskridande samarbete, över såväl läns- som nationsgränser, inom prioriteringarna
• en beskrivning av länets utvecklingsbehov avseende samverkan med statliga myndigheter
en beskrivning av hur analys och prioriteringar bidrar till en social, ekonomisk och
miljömässig hållbar utveckling.
•
Regionala utvecklingsstrategier ska vara utgångspunkten för analysarbetet enligt anvisningar i erbjudandet. På grund av övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret
från och med januari 2019 har Region Stockholm inte ännu beslutat om en sådan strategi. Enligt gällande regional praxis, efter RUFS 2001 och RUFS 2010, har den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050 varit utgångspunkten för
analysarbetet liksom Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i
Stockholms län 2025+1. Den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och EU-kommissionens förslag till mål för kommande sammanhållningspolitik har varit referensramar för analysen. En dialog har förts med intressenter i
regionen för att dels aktualisera frågeställningarna och dels ta ansvar för det samordningsuppdrag Region Stockholm har och som ska utmynna i en bredare bild av regionens utmaningar än den Region Stockholm har för egen del. Dialogen har på olika sätt
förts med kommuner, akademier och näringsliv.
Arbetet med att ta fram denna redovisning har genomförts i bred dialog och samverkan
med aktörer från nationell, regional och lokal nivå. En arbetsgrupp under ledning av
Region Stockholms tillväxt- och regionplaneförvaltning med representanter för Länsstyrelsen i Stockholms län, Storsthlm och Stockholms stad har deltagit i arbetet. En hearing genomfördes den 14 februari 2019 för att inhämta synpunkter från regionala aktörer om hur de regionala prioriteringarna kopplas till EU-kommissionens förslag till
politiska mål för den kommande sammanhållningspolitiken. Sammanlagt deltog 68 representanter från regionens kommuner, näringslivet och civilt samhälle i hearingen.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018

Kommunerna i regionen har bjudits in att beskriva utvecklingsbehov kring samverkan
med statliga myndigheter. 19 av regionens 26 kommuner svarade på förfrågan och
inget svar har behandlats politiskt. Förfrågan var riktat till berörda kommunala förvaltningar. En del svar skickades in av respektive kommuns tillfrågade förvaltning, en del
svar skickades in av respektive kommuns centrala förvaltning.

1
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Näringslivets synpunkter har inhämtats genom intervjuer med utvalda representanter
för Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Företagarna och Svensk handel (se bilaga
2).
För att ytterligare komplettera förankringsarbetet skickas nu förslag till redovisning av
”Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021 - 2027” till
kommunerna och deltagande aktörer från näringslivet, en sista gång för att inhämta
eventuella synpunkter inför tillväxt- och regionplanenämndens fastställande av svaret.
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Stockholmsregionens möjligheter och
utmaningar
Huvudstadsregionens möjligheter
Stockholmsregionen är Sveriges huvudstadsregion, Nordens främsta storstadsregion
och en av Europas snabbast växande storstadsregioner med en mycket stark tillväxt, attraktionskraft och hög livskvalitet. Regionen står för närmare hälften av Sveriges befolkningstillväxt, mer än hälften av landets tillväxt och nästan en tredjedel av Sveriges
BNP. Regionen placeras högt i internationella rankingar av konkurrenskraft och innovation. 2018 blev Stockholmsregionen utsett som Nordens mest dynamiska region2 och
för andra gång i rad år 2017 som EU:s mest innovativa region3. Regionen är även en integrerad del av östra Mellansverige, en storregion som har en ledande roll för hela landets utveckling och internationella konkurrenskraft. År 2050 förväntas drygt 5,7 miljoner människor bo i de sju län som ingår i östra Mellansverige, och av dem kommer 3,4
miljoner bo i Stockholmsregionen, vilket är en fjärdedel av landets befolkning och 50
procent av statens skatteintäkter.
Stockholmsregionen konkurrerar främst med andra storstads- och huvudstadsregioner
i Europa och världen. Regionens internationella konkurrenskraft har därför väsentlig
bäring på hela landets ekonomi och dess specifika utmaningar kan bli hinder för hela
den nationella tillväxten. Den stora näringslivsbredden ger unika förutsättningar för
kluster av relaterade företag och erbjuder stordriftsfördelar som skapar ekonomisk tillväxt i hela landet. Konkurrenskraft bygger på en tjänste- och kunskapsintensiv ekonomi med en bred branschsammansättning vilket ger god förmåga att klara ekonomiska kriser. Start-up-scenen är dynamisk och uppmärksammas på många håll i
världen. Sysselsättningsgraden är bland de högsta jämfört med andra europeiska huvudstäder. Regionens närhet till och växelverkan med den internationella forskningsvärlden är en viktig komponent i detta. Med regionens hamnar och en internationell
flygplats gör regionen till ett viktigt handelscentrum för landet. Regionen har unika särdrag med skärgården, sammanhängande gröna kilar, rika landsbygdsmiljöer, historiska
städer och en bebyggd miljö som varierar från medeltid via industrialismens epoker till
dagens moderna boendemiljöer vilket gör regionen till ett populärt besöksmål. Tillväxten och den rumsliga expansionen har varit relativt kontinuerlig och har skapat en storstadsregion med en till stora delar urbaniserad landsbygd men också med många
funktionella samband över länets gränser. Ett stort antal högklassiga miljöer erbjuder
goda utvecklingsmöjligheter, livschanser och upplevelser. Utbildnings- och karriärmöjligheterna är goda. Kulturutbudet och rekreationsmöjligheterna är av internationella
toppklass.
Som landets tredje största landsbygdsregion, i befolkning räknat, är lantbruk och livsmedelssektorn av stor betydelse för regionens utveckling. Detta ger möjlighet till ett
ökat samspel mellan stad och landsbygd, förbättrad folkhälsa, omställningen till biobaserad ekonomi och en minskning av regionens sårbarhet vad gäller livsmedelsförsörjning. Regionen har arbetat länge med omställningen mot en grönare ekonomi och erbjuder på många sätt goda livsmiljöer för invånarna, med närhet till natur och vatten.
Vid sidan av urbaniserad landsbygd finns glesbygd och skärgård med typiska utvecklingsutmaningar.

2
3

State of the Nordic Region 2018, 2018:001, Nordiska ministerrådet
Regional Innovation Scoreboard 2017, EU-Commission, DG Grow
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Utifrån ovan beskrivna situation befinner sig regionen i en utmanande tid. En nationell
utredning avseende kostnadsutjämning har genomförts och remissbehandlas nu. Med
det förslag som finns kommer 16 av regionens kommuner att beläggas med en ytterligare omfördelning av medel och Region Stockholms kostnader kommer att öka med 80
procent, från 2 mdkr till 3,6 mdkr. Sammantaget innebär detta att regionen kommer
att hamna i ett helt nytt ekonomiskt landskap. Om svaret på frågan hur dessa medel ska
kunna omfördelas blir höjd skatt kan det innebära att det ställs krav på högre löner än
tidigare, löneökningstakten kommer att öka, vilja att bosätta sig i regionen kommer att
minska vilket i sig leder till lägre bostadsbyggnadstakt och därmed minskat behov av
arbetskraft i näringslivet i regionen. Detta riskerar att beslutas samtidigt som hela nationen är på väg in i en sämre konjunktur, vilket i sig innebär ett lägre skatteunderlag att
fördela. Sammantaget ser regionens aktörer att detta förslag innebär ett lika stort ingrepp i regionens framtida förutsättningar för tillväxt som flera av de stora strategiska
beslut som har fattats i regionen för den kommande framtiden. En ökad omfördelning
från regionen till andra delar av landet innebär också minskade möjligheter för regionen att utveckla innovativa lösningar för viktiga hållbarhetsfrågor, minskade möjligheter och vilja till risktagande för nya lösningar på miljöproblem och minskade möjligheter för regionen att attrahera internationella företag till regionen, något som skulle
stärka hela landet. Genom det förslag som är ute på remiss kommer inte bara Stockholmsregionen att bli förlorare totalt sett, det kommer att innebära att det blir sämre
även för andra delar av landet i och med att det som också av staten kallas ”motorn” i
svensk ekonomi kommer att hacka betydligt.

Regionens långsiktiga utmaningar
Utifrån regionens i dagsläget unika förutsättningar, den globala påverkan och bedömningar om utvecklingen, har sex långsiktiga utmaningar formulerats i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050:
1. Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa
2. Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa
3. Att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global konkurrens
4. Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt
5. Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen
6. Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker
Befolkningstillväxt och behov av bostäder
Urbaniseringen och befolkningsökningen skapar ett högt tryck på Stockholmsregionen.
Regionen står för nästan hälften av Sveriges befolkningstillväxt och växer för närvarande med omkring 35 000 invånare om året. Befolkningsökningen sker till stor del genom ett starkt födelsenetto och invandring, varav omkring en fjärdedel är återvändande utlandssvenskar. Det stora antalet nyanlända flyktingar utgör en
utvecklingspotential som i större utsträckning behöver tas tillvara. Med lyckad inkludering kan Stockholmsregionen få en utvecklingskraft som håller i sig i många år. Detta är
emellertid också en utmaning att hantera där utbildning och arbete står i fokus. Genom
att så många som möjligt har tillgång till och kan tillgodogöra sig en kvalitativ utbildning, ökar förutsättningarna för framtida jobbmöjligheter. Samtidigt innebär möjligheten för vuxna att komma i arbete en viktig förutsättning för att skaffa eget boende i
någon form. Bostadsfrågan blir därmed central också relativt möjligheterna till inkludering. Det går inte att hantera frågor var för sig, de hänger ihop och måste adresseras
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gemensamt. Regionens samlade förutsättningar att hantera dessa utmaningar är en av
anledningarna till att regionen inte kan avlövas ytterligare resurser att omfördela till
andra delar av landet. Möjligheten att upprätthålla en god kvalitet i utbildningen, kollektivtrafikförsörja en växande befolkning och skapa utrymme, samsyn och ekonomiska
förutsättningar för en snabb bostadstillväxt kräver resurser.
Det höga barnafödandet ställer stora krav på barnomsorgen och utbildningssystemet
för kommande decennier. Den demografiska utvecklingen medför dessutom en väsentligt ökad efterfrågan på sjukvård, äldreomsorg och anpassade boenden eftersom andelen invånare över 75 år kommer att öka markant i framtiden.
Bostadsbyggandet har under några år ökat i omfattning och tempo till nivåer som inte
skådats på tiotals år. Detta är en förutsättning för att regionen ska kunna möta befolkningstillväxten. Marknaden har reglerat sig själv genom att delvis styra om från större
lägenheter till mindre. Detta eftersom att kostnaden för bostäder är en förhållandevis
stor andel av enskilda hushålls ekonomi. För att underlätta för fortsatt bostadsbyggande måste reglerna för hur och var bostäder kan byggas förändras. Skatterna måste
ses över och regleringen på hyresmarknaden likaså. Samverkan med statliga länsstyrelserna måste utvecklas och olika rättsinstansers hantering av överklagande påskyndas.
Plan- och planeringsprocesser kan fortsatt ses över för att korta ledtider vid bostadsbyggande. Utan tillräckligt många bostäder, som också av ekonomisk hänsyn kan efterfrågas, kommer vare sig all den arbetskraft som behövs inom olika yrkeskategorier, där
det råder brist i regionen kunna flytta hit och fylla dessa platser eller alla unga som
fötts och vuxit upp här, stanna kvar och arbeta. Möjligheterna till inkludering kommer
avsevärt att försämras om inte bostäder finns att tillgå till rimliga kostnader eftersom
att bristen i sig driver människor till att bo inneboende, köpa svarta kontrakt på bostäder eller omöjliggör en så kallad bostadskarriär för dem som går från utanförskap till
inkludering.
En väl utbyggd kollektivtrafik och god framkomlighet
En transporteffektiv planering är en förutsättning för att kunna utveckla en region med
hög tillgänglighet, goda förutsättningar för bostadsbyggande och verksamheter, samt
ett klimatneutralt transportsystem som även bidra till att nå många andra miljömål. En
förutsättning för en transporteffektiv planering är att kapacitetsstarka och utrymmeseffektiva färdmedel prioriteras, bland annat genom att gaturummet utformas med hänsyn till kollektivtrafikens och nyttotransporternas behov. De olika transportslagen
måste på ett bättre sätt än idag fungera samordnat i ett effektivt och integrerat mobilitetssystem. För att uppnå detta krävs en satsning på bland annat trimningsåtgärder och
mindre investeringar som kopplar samman de olika transportslagen för att öka kapaciteten samt att kollektivtrafiken inom och utanför regionen samordnas. Det finns
också många möjligheter som ryms inom Smarta mobilitetslösningar för att se över
transportbehovet och utnyttja den befintliga trafikinfrastrukturen effektivare, till exempel genom digitala möten och distansarbete istället för arbetsresor respektive reserådgivning.
En funktionell och kapacitetsstark transportinfrastruktur är nödvändig för att alla invånare ska kunna nå viktiga samhällsfunktioner, arbetsplatser och bostäder och för att ge
näringslivet goda förutsättningar för att utvecklas. Omfattande investeringar för transportinfrastruktur har beslutats och många projekt genomförs eller planeras. Investeringarna ska bidra till att förbättra förutsättningarna för den regionala tillgängligheten
under den kommande 20-årsperioden. Nya investeringar i regionens, men också östra
Mellansveriges transportsystem för alla transportslag, kommer att behövas med nat-
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ionell och europeisk medfinansiering för att säkerställa att Stockholmsregionen fortsättningsvis kan vara landets tillväxtmotor. För utvecklingen av ett hållbart transportsystem är även investeringar i cykelfrämjande infrastruktur av stor vikt.
De stora kollektivtrafiköverenskommelserna, Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen, har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till och kommer att bidra till att
både bostäder och arbetsplatser kan planeras på ett mycket bättre sätt än tidigare. De
stora trafiklösningar som byggs eller kommer att byggas för att underlätta för transporter av olika slag, utan att trängsel och köer som är miljöpåverkande uppstår, måste genomföras. Planering för fortsatta åtgärder på vägar i regionen måste prioriteras av staten eftersom det på många sätt bidrar till att regionen fortsatt kan vara landets motor.
Digitalisering i regionens utveckling
Den digitala utvecklingen är snabb och svår att förutse. Digitaliseringen förändrar och
påverkar alla områden, sektorer och verksamheter i samhället. Den snabba förändringskraften är omvälvande för arbetsmarknaden och näringslivet och innebär att befintliga kompetenskrav och roller förändras och att nya roller uppstår. Automatiseringen av arbetsuppgifter som i dag utförs av människor ökar och påverkar i allt större
utsträckning även högkvalificerade yrken. Omställningsförmågan inom såväl näringsliv
och akademi, som inom transportsystemet, utbildning och offentlig service är därmed
avgörande för hur väl regionen kan klara sig i den internationella konkurrensen.
Det finns stora förutsättningar att optimera både fysiska och virtuella system och resurser med hjälp av digital teknik. Uppbyggnad av stora informationsflöden, samt utveckling av artificiell intelligens gör att många tjänster kommer att kunna utföras på nya sätt
samtidigt som nya tjänster uppkommer. Frågor om datasäkerhet, integritetsskydd och
behov av ett kontinuerligt lärande blir också allt mer viktiga för regionens aktörer att
samordna sig och samverka kring.
En väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är grunden för all digital utveckling. I Stockholmsregionen är målet att alla ska ha möjlighet till både mobilt och fast
bredband med höga överföringshastigheter. Idag har över 90 procent av befolkningen
tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/s. Samtidigt finns stora skillnader
inom regionen. På landsbygden och i skärgården saknar fortfarande 9 av 10 invånare
och en lika stor andel arbetsställen dessa möjligheter. Den pågående utbyggnaden av
fjärde generationens mobilkommunikation (4G), liksom femte generationens mobilnät
(5G) som är under utveckling. På landsbygden och i skärgården, där många områden
idag har låg mobiltäckning och det finns kapacitetsbrister i näten, medför detta en påtaglig sårbarhet.
Kompetensförsörjning
En nyckelfråga för regionens konkurrenskraft är att det finns tillräckligt med kompetens av det slag som efterfrågas av arbetsgivare. Regionens hållbara ekonomiska tillväxt
förutsätter att fler har ett arbete som motsvarar deras kvalifikationsnivå där kunskaper,
färdigheter och kompetenser från hela arbetskraften tas tillvara oavsett bakgrund och
härkomst, kön, ålder, funktionsvariationer och bostadsort. Om regionens samlade
sysselsättningsfrekvens ska öka krävs att alla grupper får ett arbetslivsdeltagande. Internationell kompetens hos bland annat nyanlända bör i detta sammanhang i större utsträckning ses som en möjlighet.
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Att säkra behovet av högutbildad arbetskraft är centralt för näringslivets konkurrenskraft och för att klara välfärdssektorns utmaningar. Andelen unga med godkänd gymnasiekompetens behöver därför öka. En effektiv kompetensförsörjning gör att alla invånare kan ta tillvara sina förmågor och att företagen kan klara en global konkurrens och
framtida strukturomvandling. Den framtida kompetensförsörjningen förutsätter kvalitet i utbildningssystemet och bättre matchning på arbetsmarknaden. Tillgången på utbildningar och utbildningsplatser bör vara i balans och arbetslivet bör vara delaktiga i
utbildningarnas utformning och genomförande. Efterfrågan på arbetskraft inom nya
yrkeskategorier ska snabbt och effektivt kunna mötas samtidigt som individers behov
av kompetensutveckling, förmåga till omställning och möjliggörandet av livslångt lärande ska stärkas.
En förstärkning av storregionalt samarbete och pendlingsmöjligheter i östra Mellansverige är ytterligare en framgångsfaktor för effektivare matchning. En infrastruktur som
stärker invånarnas inomregionala tillgänglighet till arbetsplatser kan bidra till ett lättare inträde och en inkludering på arbetsmarknaden. Stockholmsregionen konkurrerar
vidare globalt med andra ledande tillväxtregioner. Regionen behöver samverka mer
kring attraktionskraften av global talang och påtala samt motverka barriärer för regionens attraktivitet. Det är avgörande för att motverka kompetensbristen inom regionens
styrkeområden exempelvis informations- och kommunikationsteknik (IKT), Life Science, högspecialiserad industriell tillverkning men även inom kulturella och kreativa
näringar, hälso- och sjukvård och finans. Staten måste i sin planering ta hänsyn till att
regionens tillväxt också förutsätter fler utbildningsplatser på nationella utbildningar.
Innovation och utveckling och näringsliv
Att stärka samverkan mellan olika aktörer och samla befintliga tillväxtresurser till internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva utvecklingsmiljöer är viktigt. Stockholmsregionen är Sveriges främsta forskningsregion med starka universitet, ett stort
antal forskningsinstitut, bredd i näringslivet och en högutbildad arbetskraft. Flera av
regionens universitet och högskolor har spetskompetens inom olika forskningsområden och är välkända i internationella sammanhang. Karolinska institutet (KI), Kungliga
Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet (SU) finns med på flera internationella rankinglistor över världens bästa lärosäten. För att fortsatt vara internationellt ledande behöver samspelet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor stärkas,
samarbetet mellan länen öka, samt god tillgänglighet till och mellan forsknings- och innovationsmiljöerna säkerställas.
De multinationella företagens investeringar i forskning och utveckling indikerar en
stark tilltro till Sveriges och Stockholmsregionens innovationskraft. Näringslivet står
för cirka 70 procent av alla FoU-investeringar i landet och för 75 procent i Stockholmsregionen. Merparten av alla FoU-investeringar sker i våra globalt verksamma företag.
I en internationell jämförelse har Sverige historiskt sett investerat relativt mycket i
forskning och utveckling. Investeringarna minskade förvisso i samband med finanskrisen 2008 men har återhämtat sig under de senaste åren.
De flesta regioner inom EU har tagit fram forsknings- och innovationsstrategier med
ett smart specialiseringsperspektiv. EU-kommissionen har framfört önskemål om att
Stockholmsregionen ska ta fram en sådan. Då finansiering från EU i framtiden förutsätter smart specialisering kommer aktörsgemensamma strategier att tas fram i närtid.
Globaliseringen innebär både ett ökat samarbete och en ökad konkurrens med andra
regioner om forskningsresurser, forskare och innovatörer. Det ställer krav på att regionen underhåller och fortsatt utvecklar ett ekosystem för innovation, med tillgång till
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relevant kompetens, starka utvecklingsmiljöer, företagskluster, test- och demomiljöer,
samt tillgång till strategiska samarbetspartner inom offentlig sektor, akademi, näringsliv. Den internationella tillgängligheten är avgörande för universitetens och högskolornas utbyte med omvärlden, liksom tillgången på kort- och långtidsboenden för gästforskare.
Det pågår ett ständigt arbete för att utveckla Stockholmsregionen till en attraktiv plats
för företagande, etableringar, besök och utbyten. Regionen har ett brett näringsliv med
ett stort antal branscher och en växande tjänstesektor. Här finns en stark dynamik som
underlättat i samband med tidigare ekonomiska kriser. Stora delar av näringslivet har
en hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential. Det gäller speciellt inom
kunskapsintensiva områden som kunskapsintensiva tjänstenäringar, information- och
kommunikationsteknik och Life Science. Tillverkningsindustrin har näst flest anställda
efter Västra Götaland. Storföretag som Ericson, Scania och Astra Zeneca har en viktig
roll för export, avancerad produktion och samverkan med akademi, offentliga aktörer
och andra delar av näringslivet. Samtliga delar av näringslivet är beroende av utbyggd
kollektivtrafik, god framkomlighet för transporter av varor och personer samt en god
bostadsmarknad. En god hälso- och sjukvård och skolor av hög kvalitet skapar stark
konkurrenskraft för regionen och måste därför värnas och utvecklas.
Stockholmsregionen fortsätter att fånga intresset hos investerare över hela världen.
Möjligheterna att hitta kapital för små och medelstora företag, i ett internationellt perspektiv, under flera år varit mycket goda. Regionen har också blivit en nod för multinationella företags huvudkontor. Stockholmsregionen konkurrerar med andra- och i
många fall väsentligt större regioner om att locka till sig nya investeringar och etableringar. Som region i ett litet och exporterande land i Europas utkant är Stockholmsregionen beroende av att den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital upprätthålls. Det handlar även om att fortsatt vara proaktiv och uppsökande i regionens
internationella marknadsföring. Den internationella tillgängligheten och handeln med
andra marknader behöver stärkas samtidigt som olika hinder så som brist på arbetskraft, regional transportinfrastruktur och tillgängliga bostäder åtgärdas. Kommunernas
roll i det näringslivsfrämjande arbetet behöver utvecklas.
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Prioriteringar för regionalt tillväxtarbete
Flernivåstyrning
Europa 2020-strategin, målen för EU:s sammanhållningspolitik, samt prioriteringarna
i EU:s strategi för Östersjöregionen är utgångspunkter för nationella och regionala mål
samt prioriteringar under nuvarande programperiod. Många av de utmaningar som
drivs av de redovisade globala trenderna de kommande tio åren måste hanteras i städer, storstäder och storstadsregioner. Därför har EU-kommissionen föreslagit att ytterligare stärka den hållbara stadsutvecklingen i EU:s sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027. EU-kommissionen står i början av arbetet inför nästa
programperiod och har hittills lanserat förslag på fem särskilda politiska mål för sammanhållningspolitiken:
1. Ett smartare EU genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling
och stöd till små- och medelstora företag.
2. Ett grönare, koldioxidfritt EU där man genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybar energi och klimatåtgärder.
3. Ett mer sammanlänkat EU med strategiska transportnät och digitala nät.
4. Ett mer socialt EU som följer principerna i den europiska pelaren för sociala
rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård.
5. Ett EU som står närmare medborgarna genom att stödja lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.
Det övergripande nationella målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft
i alla delar av landet, med en stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 konkretiserar regeringens prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna i strategin är:
• Innovation och företagande,
• Attraktiva miljöer och tillgänglighet,
• Kompetensförsörjning,
• Internationellt samarbete.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050 är regionplan
och tänkt att utgöra grunden för den regionala utvecklingsstrategin. Den är en sammanvägning av rumsliga och icke-rumsliga utvecklingsfrågor på regional nivå. Planen
visar på regionens långsiktiga utmaningar och uttrycker regionens samlade vilja. Den
fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom
Stockholmsregionen och med länen i östra Mellansverige.
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.
För att möjliggöra visionen har fyra långsiktiga mål formulerats med sikte mot 2050:
• En tillgänglig region med god livsmiljö
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
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Prioriteringar för Stockholmsregionen
Sammantaget har en mängd utmaningar, möjligheter och möjliga prioriteringar identifierats. I denna redovisning ligger tyngdpunkten på det som har bedömts vara kritiskt
för en nivåhöjande utveckling i Stockholmsregionen samt det som utgör arenan för det
regionala tillväxtarbetet. Ambitionen är att skapa en konsekvent linje mellan politiska
mål och viljeinriktningar på de olika styrnivåerna och att skapa förutsättningar för
ökad samverkan för att kunna hantera de särskilda utmaningar som Stockholmsregionen har att lösa. Nyckelbegrepp i sammanhanget är hållbar utveckling, resiliens och
uthållighet.
Nio regionala prioriteringar
Nedan beskrivs de nio regionala prioriteringar som identifierats i RUFS 2050. Prioriteringarna är tvärsektoriella och omfattar politikområden där europeiska, nationella, regionala och lokala insatser samt finansiella resurser med fördel kan samordnas. En
kraftsamling behövs för att uppnå visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion, uppnå de långsiktiga regionala målen, bidra till de nationella prioriteringarna och
de förslagna politiska målen för EU:s sammanhållningspolitik.
1. Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer
→ Kopplar till EU-målen Ett grönare, koldioxidfritt EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till den nationella prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet
→ Kopplar till RUFS mål En tillgänglig region med god livsmiljö

2. Styra mot ett transporteffektivt samhälle
→ Kopplar till EU-målen Ett grönare, koldioxidfritt EU; Ett mer sammanlänkat EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till den nationella prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet
→ Kopplar till RUFS mål En tillgänglig region med god livsmiljö

3. Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden
→ Kopplar till EU-målen Ett smartare EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till den nationella prioriteringen Kompetensförsörjning
→ Kopplar till RUFS mål En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

4. Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet
→ Kopplar till EU-målen Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till de nationella prioriteringarna Attraktiva miljöer och tillgänglighet; Kompetensförsörjning
→ Kopplar till RUFS mål En jämställd, jämlik och inkluderande region

5. Stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier
och arbete
→ Kopplar till EU-målet Ett smartare EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till nationell prioritering Attraktiva miljöer och tillgänglighet
→ Kopplar till RUFS mål En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
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6. Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer
→ Kopplar till EU-målet Ett smartare EU, grönare, mer sammanlänkat EU
→ Kopplar till den nationella prioriteringen Innovation och företagande
→ Kopplar till RUFS målet En ledande tillväxt- och kunskapsregion

7. Stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök
och ökad internationell handel
→ Kopplar till EU-målen Ett smartare EU, grönare; Ett mer sammanlänkat EU
→ Kopplar till nationell prioritering Innovation och företagande
→ Kopplar till RUFS mål En ledande tillväxt- och kunskapsregion

8. Öka andelen förnybara drivmedel och el i transportsektorn
→ Kopplar till föreslagna EU-målen Ett smartare EU; Ett grönare, koldioxidfritt EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till de nationella prioriteringarna Innovation och företagande; Attraktiva miljöer och tillgänglighet
→ Kopplar till RUFS mål En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

9. Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor
→ Kopplar till EU-målen Ett koldioxidfritt E; Ett mer sammanlänkat EU; Ett mer socialt EU; Ett EU närmare medborgarna
→ Kopplar till de nationella prioriteringarna Innovation och företagande; Attraktiva miljöer och tillgänglighet
→ Kopplar till RUFS mål En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
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Bilaga 1 Utvecklingsbehov avseende
samverkan med myndigheter
Flertalet myndigheter har idag instruktioner om att samverka med ”berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra berörda parter” i sina verksamheter. Länsstyrelsen har därtill uppdraget att främja andra statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.
Fem av tio tillfrågade myndigheterna svarade på förfrågan om utvecklingsbehov kring
samverkan. Dessa var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelsen, Polismyndigheten och Naturvårdsverket. Givet de stora skillnaderna i de svarande myndigheternas uppdrag och komplexiteten i dessa, är respektive myndighets utvecklingsbehov mycket verksamhetsspecifika. I regionen finns en stor vilja från myndigheterna att
fortsätta bidra till att utveckla samverkan med olika regionala aktörer i det regionala
tillväxtarbetet.
19 av regionens 26 kommuner svarade på förfrågan om utvecklingsbehov kring samverkan med statliga myndigheter. Förfrågan var riktad mot berörda kommunala förvaltningar. En del svar skickades in av respektive kommuns tillfrågade förvaltning, en del
svar skickades in av respektive kommuns centrala förvaltning.
Inom regionen finns ett omfattande samarbete mellan kommunerna och myndigheter
kring det regionala tillväxtarbetet. Ett flertal myndigheter förekommer i flera olika
verksamhetsområden. De statliga myndigheter som de svarande kommunerna nämnt i
detta sammanhang är främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och
Länsstyrelsen.
De svarande kommunerna upplever generellt att det finns ett behov av högre grad av
samarbete och samverkan med statliga myndigheter och att det finns stora utvecklingsbehov. Region Stockholm har valt att nedan specificera några av dessa behov:
• Det finns en efterfrågan att statliga myndigheter i sig måste samverka i större utsträckning och att det även där finns utvecklingsbehov, till exempel rörande målkonflikter, där myndigheter ibland ger dubbla budskap som motverkar varandra.
• Det efterfrågas en förbättrad dialog, samverkan och samarbete och detta spänner i
stort sett över varje kommunalt verksamhetsområde. Bland annat beskriver kommunerna att det behöver utvecklas tydliga, strategiska och gemensamma arbetssätt
mellan myndighet och kommun för att nå gemensamma målgrupper.
• Myndigheternas förståelse för den kommunala nivåns förutsättningar, utveckling
och behov kan förbättras genom tätare dialog. Ett utvecklingsområde kopplat till
denna utmaning är att förbättra samordningen av olika insatser utifrån lokala förutsättningar.
• Det finns ett behov av ökad tydlighet i rollfördelning samt ansvarsfördelning mellan kommuner och olika statliga aktörer. I vissa fall finns också en otydlighet om
var ansvaret för vissa frågor ligger på den nationella nivån och vart kommunerna
ska vända sig. En väg framåt kan vara en sömlös samverkansmodell med en förbättrad samsyn på gemensamma uppdrag samt mer etablerade formella samverkansstrukturer. Detta skulle innebära en ökad tillgänglighet, transparens och snabbhet.
• Ett annat generellt utvecklingsbehov rör informationsutbyte och digital kommunikation samt utveckling av e-tjänster riktade till medborgarna.
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Bilaga 2 Näringslivets syn på regionala
prioriteringar
I dialogen med näringslivets representanter framkommer att de i stort delar de regionala prioriteringarna. Det som lyfts fram av flest och som ses som mest akut är att öka
bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer. Bostadsmarknaden anses inte fungera tillfredsställande i regionen idag och det gäller både för låg- och höginkomsttagare. Bostadsmarknaden ses som en grundsten för att ha en fungerande region och är i
förlängningen en fråga om kompetensförsörjning. Den kompetens företagen behöver
måste också ha någonstans att bo. Dagens bostadssituation försvårar rekrytering och
utveckling av företagen.
Kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden är också något som prioriteras högt. Företagen lider idag av kompetensbrist på många områden och efterlyser
satsningar på livslångt lärande, arbetskraftsinvandring, matchning med mera. Företagen ser också utmaningar i en snabbt föränderlig arbetsmarknad till följd av digitalisering och ser i det perspektivet behov av yrkesutbildning och omställningsbarhet samt
livslångt lärande.
Även effektiva transporter prioriteras högt. Miljöfrågan ses som självklar och det efterlyses kollektivtrafiksatsningar och elektrifiering. Effektiva transporter krävs både för
långväga gods, inomregional logistik samt för persontransporter och arbetskraftens
rörlighet. Mer samordning och dialog kring godstransporter efterlyses särskilt.
Eftersom näringslivet i Stockholmsregionen till stora delar är globalt och kunskapsintensivt välkomnas också prioritering av starka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer. Det ses som viktigt för näringslivets långsiktiga utveckling och ställning i
den globala konkurrensen.
Perspektiv där näringslivets representanter efterlyser utveckling och fördjupning rör
främst digitalisering, trygghet och företagsperspektiv. Digitalisering ses som en fråga
som skär tvärs över prioriteringarna och som utsätter samhället för ett stort förändringstryck. Trygghetsfrågorna efterlyses främst i perspektiv av personlig trygghet:
trygghet på arbetsplatsen, trygghet i det offentliga rummet och tillit mellan människor.
Företagarperspektivet lyfts upp både i perspektiv av vilka konsekvenserna blir för företagen utifrån offentliga satsningar men också i betydelsen av satsning på småföretagande och entreprenörskap.
Avslutningsvis konstateras samfällt att många EU-satsningar har fokus på små- och
medelstora företag men att dessa sällan har resurserna för att hantera den administrativa kostnad som är förknippad med att delta i EU-program. Här efterlyses ett smidigare regelverk och minskad byråkrati kring stödprogram och satsningar.
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Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar
Huvudstadsregionen – en tillväxtmotor för hela landet
Stockholmregionens befolkning växer snabbast i landet. Hit kommer människor som
ser regionen som sin framtid. En del för att studera, en del för att jobba, en del för att fly
från krig och förföljelse. Och de som kommer vill stanna.
Den omfattande inflyttningen, befolkningens höga utbildningsnivå och en
koncentration av företag i de snabbast växande branscherna skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Stockholmsregionen har en stark ställning som ledande och
innovativ tillväxtregion vilket attraherar både människor och företag som vill bo och
verka i regionen.
Befolkningstillväxten är både regionens möjlighet och dess utmaning
Stockholmsregionen står inför stora utmaningar de kommande decennierna. Redan
idag kommer starka signaler från stora och små företag om att brist på arbetskraft och
bostäder leder till minskad produktion och hämmad tillväxt. Fler människor anstränger
hela samhällsystemet. En fortsatt utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik är helt
nödvändig och takten måste öka. Bristen på bostäder är stor. Förutom svårigheten att
hitta en bostad för dem som flyttar till Stockholmsregionen, så bor idag en tredjedel av
Stockholms unga vuxna kvar hemma, trots att de egentligen vill flytta hemifrån. Fler
bostäder, skolor och äldreboenden behöver byggas för att klara av utmaningen. Hälsooch sjukvården behöver fortsätta sin strukturomvandling, så att allt fler patienter kan få
sin vård och omsorg inom öppenvården.
När det går bra för Stockholmsregionen gynnar det hela Sverige
Fler människor gör att det skapas resurser så att näringslivet kan växa och välfärden
upprätthållas och utvecklas. Det är inte bara positivt för länet, utan även för övriga
landet. När det går bra för Stockholmsregionen sprids tillväxten till alla landets regioner
och kommuner.
Kommunerna är avgörande för att länet som helhet ska klara av befolkningstillväxten. I
en allt rörligare värld där människors liv inte är begränsade till kommungränsen,
stärker samarbeten mellan olika aktörer människors möjligheter till ett rikare liv.
Kommunerna och regionen tar ett stort ansvar för utvecklingen i länet och behöver rätt
förutsättningar från nationell nivå för att lyckas med åtagandena. Ett problem är att
kostnadsutjämningssystemet hindrar kommunernas och regionernas möjligheter att
växa, då systemet inte tar hänsyn till de kraftigt ökade kostnader som befolkningstillväxten medför. Merkostnaderna kommer oftast språngvis, särskilt kring infrastruktur och lokaler. Utjämningssystemet bör därför förändras så att kommuner och

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
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regioner med en hög befolkningstillväxt får behålla en större del av de ökande
intäkterna för att klara av tillväxttakten.
Kommunerna verkar i ett sammanhang där man är beroende av och ibland hämmad av
systemet och andra aktörers agerande. Det är viktigt att undanröja hinder för länets
fortsatta tillväxt och där har Region Stockholm en viktig roll att företräda länet på
nationell nivå.
Kommunerna och regionen behöver förutsägbara och hållbara villkor för att
kunna planera långsiktigt, utrymme att göra ekonomiska investeringar i
infrastrukturen, gemensamt överenskomna målbilder med tydliga ansvarsområden för alla aktörer samt att fattade beslut och planer fullföljs.

Befolkningstillväxt och behov av bostäder
Storstadsområdena har särskilda utmaningar kring samhällsbyggande, vilket medför att
generella principer och regelverk inte alltid är funktionella. Nästan alla kommuner har
mål för bostadsbyggandet som motsvarar det regionala behovet av tillskott av bostäder.
Trots att kommunerna har höga ambitioner, skapar regler och överklaganden
långsamma planprocesser. Myndigheter agerar utifrån sina sektorsintressen och saknar
ofta en helhetssyn eller möjlighet att jämka mellan olika behov. Därför behövs en
ansvarsförskjutning som ger länets kommuner ett ökat ansvar för avvägningar av olika
intressen vid samhällsbyggnad.
Exploateringstrycket till följd av befolkningsökningen och den starka ekonomiska
tillväxten påverkar både klimatet och miljön. Det behövs hållbara lösningar för att
minska klimat- och miljöpåverkan så mycket som möjligt. Kommunerna och Region
Stockholm arbetar för att integrera miljö- och klimatfrågorna med stadsutveckling och
tillväxt utifrån ett helhetsperspektiv.
Kritiska utmaningar:
• Bostadsbrist och höga boendekostnader begränsar efterfrågan trots stora
behov.
• Ryckighet i byggbranschen ger snabba upp- och nergångar i
bostadsproduktionen.
• Sektorsmyndigheter bevakar intressen som inte är förenliga med varandra.
• Planeringsprocesser är styrda av regler som hämmar kommunernas
förutsättningar att agera snabbt, effektivt och ekonomiskt för att möta växande
behov.
• Accelererande kapacitetsbrist rörande elförsörjning hämmar utbyggnad av
både nya bostadsområden och företagsetableringar.
• Att skapa robusta och flexibla samhällsstrukturer som kan begränsa klimat- och
miljöförändringar samt möta konsekvenserna av dem.
• Ökande boendesegregation och skillnader mellan olika bostadsområden.
• Stora investeringsbehov i samhällsservicen såsom utbyggnad av skolor,
äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
Utvecklingsinsatser som behövs på nationell nivå:
• Statliga åtgärder behövs för att stimulera till ökad rörlighet på
bostadsmarknaden.
• Öka flexibiliteten och möjligheten till lokal anpassning i regelverk för buller,
strandskydd med flera.
• Tidigarelägga processen för de avvägningar som behöver göras mellan
kommunala, regionala och statliga aktörer (sektorsmyndigheter).
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•

Kommunerna behöver få ett ökat ansvar för avvägningar och bedömningar vid
samhällsbyggnad.

Det här bidrar den lokala och regionala nivån med:
• Kommunerna och Region Stockholm har sammantaget avsatt historiskt höga
investeringsmedel för att klara utbyggnaden av den kommunala och regionala
välfärden.
• Det regionala samspelet för att stödja kommunernas arbete med
bostadsförsörjning mellan kommuner, Region Stockholm och länsstyrelsen
kommer att utvecklas ytterligare.
• Den kommunala planeringen och myndighetsutövningen inom
samhällsbyggnad effektiviseras kontinuerligt.
• Åtgärder för att minska expansionens klimat- och miljöeffekter hanteras vid
kommunernas planläggning genom exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser.

En väl utbyggd kollektivtrafik och god framkomlighet
Tillsammans med bostadsförsörjningen och kompetensförsörjningen, framstår
transportinfrastrukturen som länets största framtidsutmaning. Investeringar i
transportsystemet har hitintills inte varit tillräckliga, varken jämfört med den
ekonomiska tillväxten eller länets befolkningsandel. Behoven av satsningar i
Stockholmregionen är stora.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken är prioriterad. Den är ett strategiskt verktyg för att
göra samhället tillgängligt för medborgarna så att de kan ta sig till arbete, utbildning
och service. Tillgången på en väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för
kommunernas bostadsförsörjning och för att möjliggöra en växande
arbetsmarknadsregion. Kommunerna ser med oro på den underfinansiering som
kännetecknar infrastrukturen och kollektivtrafikutbyggnaden och som tvingar
kommunerna att medverka i finansiering av investeringar som inte ingår i
kommunernas ansvar.
Kritiska utmaningar:
• Ansträngd och sårbar kollektivtrafik och transportinfrastruktur, inte minst på
grund av kapacitetsbrister.
• Otillräcklig statlig finansiering av infrastruktur riskerar att hämma
huvudstadsregionens roll som tillväxtmotor för hela landet.
• Separata och ryckvisa förhandlingar mellan staten och regionala aktörer kring
avgränsade frågor som bör diskuteras i ett större sammanhang.
Utvecklingsinsatser som behövs på nationell nivå:
• Ökade statliga investeringar som står i proportion till länets utveckling.
• Tillit till att planerade och överenskomna investeringar i länsplanen,
regionplaner och nationella planer, genomförs.
Det här bidrar den lokala och regionala nivån med:
• Ett ökat samarbete mellan kommunerna och Region Stockholm kring
kollektivtrafikens utbyggnad i samklang med bostadsbyggandet.
• Samarbete med staten genom Stockholmsöverenskommelsen och
Sverigeförhandlingen som bland annat innebär att kommunerna
medfinansierar ny kollektivtrafik kopplat till stora åtaganden om
bostadsbyggande.
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Digitalisering i regionens utveckling
Digitaliseringen har stor potential att lösa många samhällsutmaningar och att möta
medborgarnas förväntningar på förändring och utveckling. Samtidigt är det svårt
att förutse digitaliseringens effekter fullt ut. Sverige ligger generellt långt fram, men
offentlig sektor släpar efter. Vi har en ökande, svåröverblickbar och okoordinerad
nationell styrning i det offentliga Sverige och alltfler myndigheter får sektorsspecifika digitaliseringsuppdrag. Systemet behöver därför knytas samman för att
gynna resurseffektivitet, snabbhet, enkelhet och tillgänglighet.
I kommunerna och Region Stockholm pågår många initiativ kring digitalisering,
med syfte att utveckla och förbättra kärnverksamheterna. Det finns en stor
potential i ökad samverkan kring tjänsteutveckling där användarperspektivet är
styrande.
Kritiska utmaningar:
• Det finns många utvecklingsprocesser som inte är koordinerade.
• För lite samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer.
• Utvecklingsambitioner försvåras på grund av bristande standardisering och
enhetlighet.
Utvecklingsinsatser som behövs på nationell nivå:
• Nödvändiga nationella strukturer för att få bättre utväxling av digitalisering
inom kommunernas och regionernas verksamheter.
• Nationella lösningar för säker digital kommunikation.
• Samverka med regional och kommunal nivå för att säkra grunddata,
informationssäkerhet, öppna data och långtidsbevarande av digital
information.
Det här bidrar den lokala och regionala nivån med:
• Utveckla förutsättningar för samordnade proaktiva digitala tjänster inom
kommuner och region utifrån medborgarnas behov.
• Att skapa en ”sömlös” vård mellan kommunerna och Region Stockholm, så att
individen får den vård den behöver, alldeles oavsett huvudman och vårdform.
• Publicera information i form av öppna och delade data.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsförmågan handlar både om att Stockholmsregionen behöver
tillräckligt med människor i arbetsför ålder och att de har rätt kompetens. Trots den
höga inflyttningstakten av människor, räcker inte arbetskraften till. Därför är
kompetensförsörjningen en av länets viktigaste framtidsfrågor. Den påverkar både
offentlig sektors förutsättningar att kunna tillhandahålla service till invånarna, och
näringslivets förutsättningar att kunna vara konkurrenskraftigt.
Regionen är i praktiken en del av en större funktionell arbetskraftsregion tillsammans
med grannlänen. Nettoinpendlingen till länet är dagligen cirka 65 000 personer, högst
andel i landet, och det är närmare 1,2 miljoner som både bor och jobbar inom länet.
Potentialen i länets näringsliv är hög och en väsentlig komponent i hela landets
framtida tillväxt, men ytterst sårbar om inte kompetensförsörjningen blir bättre.
Utan gymnasieexamen är det svårt att få ett arbete. Länets kommuners samarbete kring
en gymnasieregion, är viktig för att öka ungdomarnas tillgång till utbildningar.
Elevökningen de närmaste fem åren är 20 000 elever och blir ett viktigt bidrag till
kompetensförsörjningen i länet.
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Samtidigt står drygt 70 000 personer utanför arbetsmarknaden, varav majoriteten är
utrikes födda. Att skapa fler möjligheter för den här gruppen att komma in på
arbetsmarknaden, till exempel genom yrkesvux, är en viktig pusselbit för att klara
kompetensförsörjningen framöver.
Kritiska utmaningar:
• Arbetskraftbrist i flertalet branscher.
• Stora delar av arbetskraften har inte rätt eller tillräcklig kompetens.
• Lång etableringsperiod för nyanlända och lägre sysselsättningsgrad bland
utrikes födda.
• 27 procent som inte klarar gymnasieskolan på tre år.
• Minskat intresse för yrkesutbildningar.
• Brist på högskoleplatser i relation till behovet.
Utvecklingsinsatser som behövs på nationell nivå:
• Insatser för att öka möjligheten till karriärförändring och kompetensväxling.
• Insatser för ett snabbare inflöde på arbetsmarknaden av gruppen utrikes födda.
• Öka Arbetsförmedlingens formella möjligheter att samverka med kommunerna,
inte minst avseende utbildningsinsatser.
• Fler utbildningsplatser på lärosätena avseende yrken inom samhällsbyggnadsutbildnings- och vårdområdet.
• Bättre pendlingsmöjligheter inom Mälardalsregionen.
Det här bidrar den lokala och regionala nivån med:
• Fortsatt utveckling av den gemensamma gymnasieregionen.
• Ökad samverkan avseende kommunal vuxenutbildning.
• Arbeta för att fler ska välja yrkesutbildning inom både ungdoms- och
vuxenutbildningen.
• Stärka samarbetet med näringslivet och akademierna.
• Öka samarbetet mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.
Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning
Det finns potential att stärka regionens tillväxt genom att använda EU-medel på ett
strategiskt sätt. Kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar stadsutveckling är och
kommer fortsatt att vara viktiga områden att utveckla som en del av sammanhållningspolitiken i länet. Dessa områden har också pekats ut i EU-kommissionens landrapport
för Sverige, som presenterades i mars 2019. Rapporten visar vilka mål EU-kommissionen vill att Sverige ska prioritera i sammanhållningspolitiken 2021-2027, genom
investeringsriktlinjer för Regionalfonden och Socialfonden:
Politiskt mål 1: Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling
där det konstateras att det finns behov för investeringar för att ytterligare förbättra
forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik, öka de
små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft, utveckla färdigheter för
smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap i samverkan med
åtgärder för livslångt lärande inom politiskt mål 4.
Politiskt mål 4: Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala
rättigheter där det konstateras att det finns behov av investeringar för att förbättra
utbildningens ändamålsenlighet och arbetsmarknadsrelevans, främja livslångt lärande,
särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning, med beaktande av
digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens, underlätta
karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet samt för att stödja icke EUmedborgares socioekonomiska integration, bland annat genom inkluderande
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utbildning, främja aktiv inkludering och förbättra mindre gynnade personers
anställbarhet.
Kritiska utmaningar:
• Att använda EU:s strukturfondsmedel för de områden där de verkligen gör
skillnad, såsom kompetensförsörjning och arbetsmarknad.
• Att alla aktörer i länet samverkar kring strukturförändrande insatser som
bygger på analyser av regionens behov och ger långsiktiga tillskott till regionens
växtkraft.
Det här bidrar den lokala och regionala nivån med:
• Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har bildat
Stockholmsregionens Europaförening (SEF) för att samordna och främja
medlemmarnas gemensamma intressen i EU-frågor kopplat till regionen.
• Stockholmsmodellen, en styrmodell som etablerades inför programperioden
2014-2020, har lett till bättre styrning och mobilisering av resurserna till
regionens viktigaste utmaningar.
• Stockholmsmodellen bör fortsatt användas för att prioritera investeringar och
även skapa en specialiseringsstrategi för tillväxtarbetet i länet den kommande
programperioden.
• Många satsningar på lokal och regional nivå bidrar till sammanhållningspolitiken och EU:s sociala pelare, till exempel insatser för att:
o öka andelen unga och vuxna som slutför gymnasieexamen,
o skapa fler chanser för dem som står utanför arbetsmarknaden att
komma i egen försörjning,
o öka möjligheterna för vidareutbildning hos dem som har ett jobb så att
de även i framtiden har den kompetens som krävs,
o korta arbetslösas och nyanländas väg till egen försörjning genom att
samverka kring en regional vuxenutbildning samt stärka möjligheterna
att kombinera svenskstudier med yrkesutbildning.

Med vänlig hälsning

Mats Gerdau
Förbundsordförande

Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

2018-04-10

Vår beteckning

KS 18/0152
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för enstaka besök vid
kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av
körkort eller besökskort.
Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen.
Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per
dag med upp till 2 kubikmeter avfall.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2018.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kretsloppscentralerna finansieras genom avfallstaxan som innevånarna i
Upplands-Bro betalar. Därav har de rätt och möjlighet att besöka
kretsloppscentralerna kostnadsfritt för att lämna sitt avfall som uppkommit i
hemmet. Eftersom personer från andra kommuner inte betalar avfallstaxan i
Upplands-Bro kommun så föreslås att betalt per besök för att täcka upp den
merkostnad som deras avfall genererar i form av transporter och
behandlingsavgifter för deras avlämnade avfall.
Förslaget är att en besökare betalar lika mycket som företagare i kommunen
som är 350 kronor per tillfälle per dag och får då lämna 2 kubikmeter avfall.
Tekniken för att ta betalt på ett säkert och professionellt sätt finns redan på
plats då det finns möjlighet att ta betalt av företag som saknar företagskort samt
besökare som har mer avfall än 2 kubikmeter vid ett tillfälle.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-04-10

Vår beteckning

KS 18/0152

Avfallsenheten förutser att antal besökare från andra kommuner sakta kommer
att minska i antal i takt med att man lär sig att det inte längre är fritt fram att
besöka våra Kretsloppscentraler.
Men det kommer att dyka upp besökare från andra kommuner kontinuerligt
ändå, och därför ser vi det som en stor miljönytta att ha möjlighet att släppa in
dem.

Förslag till beslut

Besökare från andra kommuner ges möjlighet att lämna grovavfall på
kommunens kretsloppscentraler mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök
per dag med upp till 2 kubikmeter avfall.

Barnperspektiv
Förslaget är framtagen med hänsyn till barnens bästa.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Avdelningschef

Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

§4

Sammanträdesdatum:

2018-02-26

Taxa för engångsbesök på
Kretsloppscentralen
Dnr TN 18/0022

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna
upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.
Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av
kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till
kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av
körkort eller besökskort.
Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att
besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i
jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen.
Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma
in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per
dag med upp till 2 kubikmeter avfall.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad till 6 februari 2018

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka
besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.

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

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Wallenius
Planarkitekt
Planavdelningen
+46 8-581 696 13
lina.wallenius@upplands-bro.se

Datum

2019-05-10

Vår beteckning

KS 15/0309

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för Ekhammar 4:214
Förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar 4:214
godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet med Planoch bygglagen (2010:900).

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka
fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta
en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om enkelt
planförfarande. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och
ett granskningsutlåtande.

Beslutsunderlag
Beslut om planuppdrag, KS SBU § 15, 5 mars 2014,



Plankarta, 3 maj 2019



Planbeskrivning, 10 maj 2019



Samrådsredogörelse, 14 april 2019



Granskningsutlåtande, 10 maj 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 15/0309

Ärendet
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 5 mars 2014 att ge
Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Ekhammar 4:214 för
att utreda möjligheten att stycka av fastigheten och ge möjlighet till en ny
utfart. Detaljplanen har handlagts enligt Plan- och bygglagen i lydelse före den
1 januari 2015 eftersom planarbetet påbörjades den 5 mars 2014. Planen
handläggs med enkelt planförfarande eftersom planen överensstämmer med
översiktsplanen och är av mindre omfattning samt inte är av principiell
karaktär.
Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd 19 september 2016 – 14 oktober
2016. Efter revidering sändes förslaget ut på granskning 16 april 2019 – 2 maj
2019. En fastighetsägare utanför planområdet har haft synpunkter på planen
som inte tillgodosetts. Synpunkterna på planförslaget har sammanställts i en
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.
Planområdet består av en fastighet som är bebyggd med en villa. Den norra
delen av fastigheten är obebyggd och bevuxen med träd och sly. Syftet med
detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka fastigheten
och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta en
anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.

Barnperspektiv
Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet.

Henric Carlson
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt

Bilagor
1. Plankarta, 3 maj 2019
2. Planbeskrivning, 10 maj 2019
3. Granskningsutlåtande, 10 maj 2019
Beslut sänds till
 Fastighetsägaren

2 (2)

Samhällsbyggnadskontoret

Detaljplan för

EKHAMMAR 4:214

Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Enkelt planförfarande

2019-05-10
KS 15/0309
ANTAGANDEHANDLING

nr 1602

upprättad enligt PBL 2010:900

Planbeskrivning

Översiktskarta med planområdet markerat i mitten.
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-05-03
Denna planbeskrivning.
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål och möjliggöra en
utökning av befintlig bostadsfastighet, genom att minska prickad mark samt att tillåta en anslutning till
den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.
Målet är att stycka fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2014 och handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse
före den 1 januari 2015). Handläggning av detaljplanen sker med enkelt planförfarande eftersom
planen överensstämmer med översiktsplanen och är av mindre omfattning samt inte är av
principiell karaktär.

Det aktuella planskedet är antagande kommunstyrelsen tar ställning till om planen ska antas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Granskningstid
Beslut om Antagande

juni 2016
september-oktober 2016
april 2019
kvartal 2/3 2019

Planuppdrag
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott (SBU) gav 5 mars 2014 §15, tillväxtchefen i uppdrag att
ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:214 genom enkelt planförfarande.
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Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

Miljökvalitetsnormer
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.

Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för
utomhusluft överskrids.

Vatten
Tibbleviken ingår i vattenförekomsten Mälaren-Görväln som omfattas av beslutade
miljökvalitetsnormer. Normerna innebär att den ekologiska och kemiska statusen ska bevaras som
”god”. Dagvattenhanteringen ska främja uppfyllandet av miljökvalitetsnormer i recipienten och bidra
till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten. Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ
inverkan på den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
På cirka 14 km avstånd söder om planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område
(ESKO) enligt MB 3 kap., Tibbleviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt
omgivande strandängar. Dessutom ingår programområdet i Östra Mälarens vattenskyddsområde.
Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanens dagvattenhantering bedöms
inte påverka vattenmiljön negativt.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Ekhammar
4:214 inte medför risk för betydande miljöpåverkan. En utbyggnad av planen är av mindre
omfattning och bedöms inte få några större konsekvenser för miljön. Varken miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 0,28 ha stort och ligger mellan Bygdegårdsvägen och Klostervägen i
Kungsängen. Planen avgränsas i norr av vildbevuxen naturmark, i väst av en direkt gräns mot
Bygdegårdsvägen. I söder och öst gränsar området direkt mot villatomter.
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Orthofoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Ekhammar 4:214 som är privatägd samt en liten del av Ekhammar
4:269 som ägs av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Riksintresse föreligger inte inom planområdet

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010 - Översiktsplan för Upplands – Bro kommun, anges att
tätorten Kungsängen ska fortsätta att förtätas. Därför är den föreslagna förändringen i enlighet med
ÖP. Planområdet befinner sig i ett stationsnära läge som är särskilt intressant för förtätning.

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet gäller plan nr 7202, Stadsplan 7 för del av Ekhammar. Planen medger
bostadsbebyggelse för fristående bostäder på 150 m2 huvudbyggnad och 50 m2 uthus. För den
del av planområdet som ligger inom Ekhammar 4:269 gäller plan 8004, Stadsplan 20 för del
av Ekhammar (Östra delen). Den del som ligger inom planområdet är gata med utfartsförbud.
De delar av stadsplanerna som gäller för planområdet upphör att gälla när detaljplanen för
Ekhammar 4:214 vinner laga kraft. Övriga delar av stadsplanerna fortsätter att gälla som
tidigare.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Planområdet omfattar mark ianspråktagen för bostadsändamål. Planområdet avgränsas i norr av
naturmark och är bevuxet med gräs, sly och träd av varierande ålder och tjocklek. I öster och söder
angränsar fastigheten till trädgårdar. Fastigheten är huvudsakligen anlagd som trädgård. Marken lutar
från öster mot Bygdegårdsvägen. I dess västra del gick den ”gamla” Västra Rydsvägen över berört
planområde. Områdets östra del är starkt kuperad med berg i dagen. På fastigheten växer flera stora
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ekar och den norra delen av fastigheten delvis bevuxen med sly.

Foto av planområdet från sydväst. Detail Group 2015-05-29.

Landskaps- och stadsbild
Karaktären i området runt Bygdegårdsgatan är småskalig med en blandning av hustyper från 70- och
80-talet som står nära varandra. De privata villatomterna är nästan helt avskilda från gaturummet i och
med den omgivande naturen.

Foto från Bygdegårdsvägen. Detail Group 2015-05-29

Geologi/Geotekniska förhållanden
Ingen geoteknisk undersökning har utförts i samband med planläggning. Enligt SGUs jordartskarta
består den östra delen av planområdet av berg i. Den västra delen av planområdet består av lera.
Rekreation och friluftsliv
Ett mindre naturområde angränsar direkt till fastigheten i norr. Friluftsområdet Lillsjön samt
Lillsjötoppen ligger inom 2 km avstånd från fastigheten med exempelvis kanotuthyrning, grillplatser
och minigolf. Ungefär 0,5 km norr om fastigheten ligger kommunens idrottsanläggning och på samma
avstånd söder om fastigheten finns även en sporthall.
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I det västra delen av området ligger en del av Västra Rydsvägen kvar. Vägen var tidigare häradsvägen
till Västra Ryd. En arkeologisk utredning utfördes 2018 (Länsstyrelsen, dnr 431-11327-2018) då det
bedömdes att vägen inte är en fornlämning med skydd enligt 2 kap. kulturminneslagen. Vägen är
registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning, med RAÄ nummer Kungsängen 95:3.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse i närområdet består i huvudsak av friliggande villor samt till viss del av
kedjehus i 70- och 80-tals anda. Den befintliga bebyggelsen på fastigheten är idag en friliggande villa
med träfasad.

Ny bebyggelse, bostäder
I nytt förslag styckas fastigheten Ekhammar 4:214 till två fastigheter med bostadändamål och en ny
friliggande villa i två våningar med tillhörande garage får uppföras på den nya fastigheten. Ny infart
angörs från Bygdegårdsvägen. Planen behåller den maximala byggnadsarean för en huvudbyggnad
på 150 m2 samt för komplementbyggnad på 50 m2 i enlighet med gällande detaljplan. Detaljplanen
tillåter en byggnadshöjd på 7,5 m för huvudbyggnaden och 3,5 m för komplementbyggnad.

Gestaltning
Nya byggnader uppförs förslagsvis i träfasad med sadeltak för att bevara områdets särprägel.

Tillgänglighet
Fastigheten är kuperad och det skiljer 15 meter mellan högsta och lägsta punkt. Genom att förlägga ny
bebyggelse i den lägre delen av fastigheten eller bygga bostadshuset i suterräng bör en tillgänglig
bebyggelse vara möjlig.

Offentlig service och kommersiell service
Kungsängens centrum befinner sig på 10-15 min promenadavstånd från planområdet. I centrum finns
det mesta inom kommersiell handel med exempelvis matbutik, apotek och restauranger. Det finns
även tillgång vårdcentral, kommunal service, kyrka samt utbildning i närheten av centrum.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet angörs idag från Klostervägen, via en remsa som bevarats till förmån för fastigheten
Ekhammar 4:214. I den nya planen medges infart från Bygdegårdsvägen för den nya fastigheten.
För att detta ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt bör tomten utformas så att bilar kan vända inne
på fastigheten och inte behöva backa ut på Bygdegårdsvägen. Den södra delen av planområdet
kommer även i fortsättningen ha utfartsförbudet mot Bygdegårdsvägen.
Parkeringsbehovet tillgodoses på fastigheterna och inga ytterligare parkeringsytor är nödvändiga.
Anläggning av utfart mot Bygdegårdsvägen ska utföras i enlighet med kommunens tekniska
handbok.

Gång- och cykeltrafik
I kommunens Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag är Bygdegårdsvägen prioriterad för
utbyggnad för att binda ihop Brunna med Kungsängens centrum och blivande byggprojekt
”Korsängen”. Gång- och cykelstråket är planerat till den västra sidan av Bygdegårdsvägen inom
vägområdet i befintlig plan.
Gång- och cykeltrafik till planområdet kan ske via Klostervägen för befintlig fastighet eller via den
gångbana som ligger utmed Bygdegårdsvägen.

Kollektivtrafik
Hållplats för busslinjetrafik återfinns vid korsningen Bygdegårdsvägen/Tvärvägen cirka 150 m från
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planområdet och trafikeras av bussar med kvartstrafik. Pendeltåg avgår med kvartstrafik från centrala
Kungsängen till Stockholm, ca 800 m från planområdet.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Några buller- och vibrationsstörningar är inte kända i området.

Översvämning
Det föreligger inga översvämningsrisker på fastigheten i nuläget. Höjdsättning av området ska utformas
för att undvika skador på byggnader och viktig infrastruktur både i och utanför planområdet vid skyfall.

Radon, farligt gods etc.
Ingen radonförekomst är känd. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkert, och
eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet.
Några kända markföroreningar finns inte inom planområdet.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvattnet från planområdet ska omhändertas lokalt inom egen fastighet. I första hand ska vattnet
infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas före slutna system.
Fördröjning kan ske på flera sätt, exempelvis genom regnrabatter (raingarden) eller gröna tak.
Takvatten får aldrig anslutas direkt till ledningsnät.
Om en anslutning till det kommunala nätet behövs kommer vattnet från planområdet ledas via
diken och ledningar till Tibbledammen innan det når recipienten. Det innebär att dagvattnet renas
och fördröjs både inom planområdet och i det kommunala systemet.

Vatten och avlopp
Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och
avloppsledningsnät. Den nybildade fastigheten kommer att anslutas till det
kommunala VA-nätet genom en gemensamhetsanläggning tillsammans med
Ekhammar 4:214.

Värme
Fjärrvärme finns inte draget till planområdet. Värmeförsörjningen löses inom planområdet genom
egen uppvärmning. Energiförbrukning för värme och ventilation ska följa gällande föreskrifter enligt
Boverkets byggregler (BBR).

El, tele, bredband
Norr om fastigheten, inom naturområdet, finns det möjlighet att ansluta till en fibernätkanal. Den
ägs av Svenska Fibernät. Möjlighet att ansluta till telenätet via Skanova finns i planområdets
sydöstra del. Om den avstyckade fastigheten ansluter till fiber eller tele via Ekhammar 4:214
behövs en avtalsnyttjanderätt.
Skanova har ledningar inom planområdet. Dessa ledningar förväntas ligga kvar. En eventuell flytt
av ledningarna bekostas av fastighetsägaren.

Avfall
Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har ett system för insamling av
matavfall.

Konsekvenser av planens genomförande
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Planens genomförande innebär att ytterligare en villa kan byggas utmed Bygdegårdsvägen. Att den
avstyckade fastigheten får utfart mot Bygdegårdsvägen kan leda till en viss otydlighet då ingen annan
fastighet har utfart på den sträckan av vägen. De skulle kunna innebära en risk för olyckor vid utfart. För
att undvika detta bör bilar kunna vända inne på den avstyckade fastigheten och inte backa ut på
Bygdegårdsvägen.
Den nordvästra delen av planområdet där Västra Rydsvägen legat får inte bebyggas, men det finns ändå
risk för att fornlämningen kommer att påverkas då en infart ska anordnas och det finns risk för att vägen
grävarbeten eller planteringar kan ske ovanpå lämningen. Vid grävarbeten vid fornlämningen måste
Länsstyrelsen kontaktas.
Planens begränsade omfattning för att eventuella miljökonsekvenser är små. En utbyggnad av ytterligare
ett bostadshus kommer att öka den hårdgjorda ytan inom området. Dagvattnet bedöms dock kunna
hanteras lokalt och bör därför inte få någon påverkan på dagvattensystemet. En konsekvens av planen
kan vara att några av de ekar som växer på fastigheten kan tas ner. Dessa är dock inte skyddade i nuläget
heller.
Planens genomförande bedöms inte få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Exploatören/fastighetsägaren svarar för samtliga planläggnings- och exploateringskostnader. Eventuell
flytt av ledningar bekostas av exploatören. Fastighetsägare bekostar anslutningsavgifter för vatten och
avlopp, el, värme samt tele/opto. Eventuella servitut och ledningsrätter ansöks av ledningsägare.
Avtal
Kommunen har tecknat planavtal med fastighetsägaren för att reglera kostnaderna för planarbetet.
Fastighetsägaren bekostar planarbetet.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Fastigheten Ekhammar 4:214 är privatägd. Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av kommunen.

Fastighetsbildning
Ekhammar 4:214 kan genom den nya planen styckas av eller klyvas. Åtgärden innebär att minst
1000 kvadratmeter av Ekhammar 4:214 en egen fastighet. Fastighetsbildning kan påbörjas efter att
detaljplanen vunnit laga kraft. Fastighetsägaren ansvarar själv för ansökan hos Lantmäteriet och de
kostnader som uppstår i samband med förrättning.
Utbyggnaden av VA-anslutningen för den nya fastigheten möjliggörs genom en
gemensamhetsanläggning tillsammans med Ekhammar 4:214. Fastighetsägaren ansvarar själv för
ansökan hos om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet och de kostnader som uppstår i samband
med förrättning. Vid fastighetsbildningen bör ett servitut bildas för den nya fastighetens anslutning
till gemensamhetsanläggningen.

Flygbild med förslag på avstyckning av Ekhammar 4:214. Illustrationen är ett exempel och är inte bindande.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastigheter inom
planområdet

Fastighetsreglering

Planens konsekvenser

Ekhammar 4:214

Minst 1000 m2 av fastigheten bildar en ny
fastighet genom avstyckning eller klyvning.

Planen medger att bostäder får
byggas I ytterligare en våning.
Ett område för allmänna ledningar
placeras i fastighetens sydöstra del.

En gemensamhetsanläggning bildas för
Ekhammar 4:214 och den nybildade fastigheten.
Servitut bör bildas för den nya fastighetens
anslutning till gemensamhetsanläggningen.

Ekhammar 4:269

Ingen fastighetsreglering kommer att ske.

Fastigheter utanför
planområdet
Ekhammar 4:213
Ekhammar 4:215
Ekhammar 4:220
Ekhammar 4:242
Ekhammar 4:243
Ekhammar 4:489-92

-

Mark reserveras för den
gemensamma VA-ledningen och
VA-anslutningen för den nya
fastigheten. Bestämmelsen innebär
en begränsning i användningen av
markområdet som avses.
Planen innebär att det tillkommer
en utfart från den fastighet som
styckas av från Ekhammar 4:214.

Detaljplanen har ingen negativ
påverkan på fastigheterna.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Inga utredningar har tagits fram under planarbetet.

Gata/utfart
Anläggning av utfart mot Bygdegårdsvägen ska utföras i enlighet med kommunens tekniska
handbok.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Fastighetsägaren bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar samt de
åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande.

Driftkostnader
Kommunen beräknas inte få förändrade kostnader med anledning av planens genomförande då inga
nya allmänna platser tillkommer.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Avgift för vatten och avlopp
Anläggningsavgift betalas enligt gällande taxa.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäteriet i Stockholms län och bekostas av
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fastighetsägaren.

Flytt av ledningar
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av fastighetsägaren.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande i projektet
I upprättandet av detaljplanen har medarbetare med specialistkompetenser på kommunens
Tekniska avdelning, Byggavdelningen och Miljöavdelningen bidragit. Fram till och med samråd
har John Öster och Firat Kumruaslan ansvarat för planarbetet. Detail Group Sweden AB har
upprättat planhandlingarna fram till samrådet.

Upprättad 2019-05-10 av
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 5 mars 2014 § 15 tillväxtchefen i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214. Planen handläggs genom enkelt planförfarande enligt
PBL 2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål och möjliggöra en
utökning av befintlig bostadsfastighet, genom att minska prickad mark samt att tillåta en anslutning till
fastigheten från Bygdegårdsvägen. Målet är att stycka fastigheten och uppföra en friliggande villa på
den nya fastigheten.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 86 att sända ut förslag till detaljplan för Ekhammar
4:214, nr 1602, på samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Detaljplaneförslaget var under
tiden 19 september 2016 – 14 oktober 2016 utsänt för samråd och skickades till berörda
fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista.
Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se). Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet den 17
september 2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 13 september 2016. Samrådsmöte hölls den10 oktober
2016 klockan 18.00.

Hur granskningen har bedrivits
Enligt delegationsbeslut den 10 april 2019 sändes förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214, nr 1602,
på granskning enligt reglerna för enkelt planförfarande (Plan- och bygglagen i lydelse före den 1
januari 2019). Detaljplaneförslaget var under tiden 16 april 2019 – 2 maj 2019 utsänt för granskning
och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista.
Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i
Brohuset samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpekhammar). Granskningen
annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 16 april 2019.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har tio yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom
två yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden
som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2019-05-02

2

Lantmäteriet

inkom 2019-05-02

3

Trafikverket

inkom 2019-04-30

Kommunala nämnder
4

Bygg- och miljönämnden

inkom 2019-05-10

Övriga remissinstanser
5

Trafikförvaltningen, Region Stockholm

inkom 2019-04-16

6

Vattenfall eldistribution AB

inkom 2019-04-17
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7

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2019-04-25

8

Skanova

inkom 2019-04-25

9

Brandkåren Attunda

inkom 2019-05-03

Fastighetsägare
10

Privatperson 1 och 2

inkom 2019-05-01

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214. Synpunkter som
inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras
inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen
av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I
omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2019-05-02

1.1

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget

1.2

Länsstyrelsen informerar om att färdvägen på fastigheten (RAÄ Kungsängen 95:3) har bedömts
som en kulturhistorisk lämning i samband med en arkeologisk utredning som gjordes 2018 (dnr
431-11327-2018). Det innebär att det inte är en fornlämning med skydd enligt 2 kap
kulturminneslagen.

Kommentar
1.1

Kommunen noterar detta.

1.2

Beskrivningen om färdvägen ändras i planbeskrivningen.

2

Lantmäteriet

inkom 2019-05-02

2.1

Lantmäteriet anser att illustrationslinje på plankartan kan ge intrycket av att illustrationen har
rättslig verkan De anser att illustrationer bör avskiljas från kartan för att tydligt redovisa
konsekvenserna av PBL 4:33. Om en särskild fastighetsindelning eftersträvas kan
fastighetsindelningsbestämmelser användas.

2.2

Det framgår av planbeskrivningen att befintliga ledningar finns inom planområdet, däremot
finns inget u-område på plankartan. Eftersom kommunen anger att dessa ledningar förväntas
ligga kvar är det lämpligt att plankartan kompletteras med u-område.

Kommentar
2.1

Illustrationslinjen har tagits bort från plankartan. En illustration över tänkbar avstyckning
har lagts in i planbeskrivningen.

2.2

Den ledning som Skanova har inom planområdet är en avlämningspunkt för fastigheten.
Kommunen har bedömt att det inte behövs ett u-område för ledningen.

3

Trafikverket

inkom 2019-04-30

Trafikverket har inga synpunkter.

Kommunala nämnder
4
4.1

Bygg- och miljönämnden

inkom 2019-05-10

Bygglovsavdelningen har inga synpunkter då det framkommit att fornminnet på fastigheten är
utrett.
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4.2

Miljöavdelningen anser att infiltration blir svårt i detta område då det estadels består av glacial
lera och urberg, även postglacial lera. Ytor avsatta för fördröjning och exempel på utformning
av sådana ytor bör framgå av detaljplanen.

Kommentar
4.1

Planavdelningen noterar detta.

4.2

Fördröjning av dagvatten på kvartersmark kan ske på flera olika sätt. Det är inte lämpligt att
binda användningen av en del av en villafastighet till en viss funktion om det inte skulle vara
det enda lämpliga sättet att lösa fördröjningen på. Därför är det onödigt att reservera mark
särskilt för fördröjning. Fastighetsägaren ska visa ett lämpligt sätt att fördröja dagvatten på
i bygglovskedet. Text om exempel på fördröjning har lagts till i planbeskrivningen.

Övriga remissinstanser
5

Trafikförvaltningen, Region Stockholm

inkom 2019-04-16

Trafikförvaltningen har inga synpunkter.
6

Vattenfall eldistribution AB

inkom 2019-04-17

Vattenfall har inga anläggningar i eller i planområdets närhet.
7

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2019-04-25

E.ON Värme har ingen befintlig fjärrvärme i närheten av planområdet. De bistår gärna med
andra energilösningar vid behov.
8

Skanova

inkom 2019-04-25

8.1

Skanova har mark/luftförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet. De förväntar
sig att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta detaljplaneområdet till Skanovas nät
meddelas, möjliggörs och bevakas under ledningssamordningen i kontakter med Skanovas
representant för området.

8.2

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Kommentar
8.1

Informationen vidarebefordras till fastighetsägaren.

8.2

Skanovas ledningar är beskrivna i planbeskrivningen, det är även kostnadsfördelning vid en
eventuell ledningsflytt.

9

Brandkåren Attunda

9.1

inkom 2019-05-03

Brandkåren Attunda har inga synpunkter.

Fastighetsägare
10 Privatperson 1 och 2

inkom 2019-05-01

XXX
10.1 De motsätter sig planförslaget och håller fast vid de synpunkter som lämnades i samrådet. De
vill att det stora beståndet av ekar bevaras. De tycker också att det är olämpligt med en infart
från Bygdegårdsvägen då det bryter mot områdets karaktär.
10.2 De menar att en villabebyggelse enligt planen medför negativ påverkan på deras fastighet och
utemiljö Den planerade villan ligger så nära deras fastighet och betydligt högre, vilket skulle ge
direkt insyn mot deras hus och trädgård. En ny fastighet skulle dessutom ha möjlighet att
uppföra ett Attefallshus, vilket skulle medföra ökad risk för avverkning av stora träd och
ytterligare olägenhet i form av ökad insyn.
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Kommentar
10.1

Kommunen har bedömt att karaktären på området kommer bevaras trots att en avstyckning
tillåts. En infart har också bedömts möjlig att genomföras.

10.2

Det är 18 meter från yttrandens fastighet och den nya fastigheten. Utöver det är det 15 meter
närmast vägen som inte får bebyggas. Avståndet bör vara tillräckligt stort för att inte orsaka
påtaglig insyn.

Resultat av granskningen
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen:
•
•

Beskrivningen om färdvägen har ändrats i planbeskrivningen.
Illustrationslinjen har tagits bort från plankartan

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av så begränsad
omfattning att en ny utställning av planförslaget inte behöver göras.

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Privatperson 1 och 2

Underlagsmaterial
•

Kopior av inkomna yttranden under granskningen.

•

Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-10

•

Kopior av inkomna yttranden under samrådet

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.

Upprättad 2019-05-10 av
Planavdelningen

Henric Carlson

Lina Wallenius

Andréas Silander

Planchef

Planarkitekt

Projektledare exploatering
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Holst Helena <helena.holst@lansstyrelsen.se>
den 2 maj 2019 09:40
kommunstyrelsen
Lina Wallenius
Detaljplan för Ekhammar 4:214, KS 15/0309

Detaljplaneförslaget är upprättat med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, i dess lydelse före den 1 januari 2015. Syftet med planen är att möjliggöra en
utökning av befintlig bostadsfastighet för att möjliggöra avstyckning.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.
Länsstyrelsens dnr: 402-16990-2019
Kommunens dnr: KS 15/0309
Information
Färdvägen som finns på fastigheten, L2015:7714 (RAÄ-nr Kungsängen 95:3), har bedömts som
övrig kulturhistorisk lämning i samband med en arkeologisk utredning som utfördes 2018 (dnr
431-11327-2018). Dvs. den är inte en fornlämning med skydd enligt 2 kap kulturmiljölagen.
Med Vänlig Hälsning
Helena Holst
Detta yttrande ersätter det tidigare yttrandet

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-03-05

Andréas Silander
Mark- och exploateringsavdelningen

Vår beteckning

KS 19/0155
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Andreas.Silander@upplands-bro.se

Markanvisningsavtal för Köpmanvägen (del av
Härnevi 1:71)
Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Ab Upplands-Brohus godkänns.

Sammanfattning
Syftet med markanvisningen är att sälja fastigheten till Upplands-Brohus AB i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft och fastighetsbildning är
slutförd. Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet
med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi
1:71.
Markansvingsavtalet ersätter tidigare avtal, vilket godkändes 2014-12-17. .

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162

•

Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158

•

Förslag till markanvisningsavtal den 10 oktober 2014

•

Behovsbedömning, den 4 november 2015

•

Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2019

•

Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019

•

Planbeskrivning, den 23 januari 2019

•

Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Syftet med markanvisningen är att inom ramen för en ändring av befintlig
detaljplan, möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro
tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus Målet är att ge kommunens
bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga
bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-03-05

Vår beteckning

KS 19/0155

kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen
stärkas genom bebyggelsens placering och utformning.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av
den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken
idag, samt ett nytt läge för den nätstation som försörjer närområdet och
planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs
Köpmanvägen.

Barnperspektiv
Planområdet består idag delvis av en grusplan som används av barnen i
området. Grusplanen är eftersatt i underhåll och skulle behöva rustas upp.
Eftersom platsen är eftersatt i underhåll kan den upplevas som öde och
kvällstid en mindre trygg plats att befinna sig på. Med ett tillskott på bostäder
som kommer överblicka området är förhoppningen att en känsla av mänsklig
närvaro kan bidra till att platsen kan utnyttjas även under dygnets mörka
timmar. Kommunen hoppas även kunna rusta upp platsen och utveckla den till
en plats som inbjuder till lek och vistelse.
Samhällsbyggnadskontoret
Charlotte Ahlstrand
Mark- och exploateringschef

Andreas Silander
Projektledare mark- och exploatering

Bilagor
1. Markanvisningsavtal dat. 2019-02-01
2. Karta över planområdet
3. Tidigare markanvisningsavtal dat. 2014-12-17
Beslut sänds till
• AB Upplands-Brohus
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MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan Parterna
Upplands-Bro kommun (org nr 212 000-0100),
196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad Kommunen
och
AB Upplands-Brohus (org nr 556094-8613), Box 2070, 196 02 KUNGSÄNGEN,
nedan kallad UBH,
har träffats följande

§1

Giltighet

Parterna förutsätter
dels att behörigt organ i Upplands-Bro kommun senast 2019-06-30 godkänner detta avtal,
dels att UBHs styrelse senast 2019-05-30 godkänner detta avtal,
dels att behörigt organ i Upplands-Bro kommun senast 2020-12-30 antar detaljplan för del
av fastighet Härnevi 1:71 och fastighet Härnevi 31:1, genom beslut som sedermera
vinner laga kraft.
dels att köp- och exploateringsavtal tecknas senast i samband med att detaljplanen antas.
Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan
rätt till ersättning för någondera av parten med undantag av ersättningen i § 6.
§2

Fastighet

Kommunen överlåter och försäljer härmed till UBH den del av fastigheten
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:71, nedan benämnt fastigheten, som i detaljplan 6803
utgör mark för idrottsändamål men som i dagsläget används som grönyta.
Parterna är överens om att kvartersmark i kommande detaljplan inom Markområdet på
del av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:71 enligt Bilaga 1 ska anvisas till
Exploatören med äganderätt under förutsättning att detaljplanen för Markområdet, som
tillåter bostadsbebyggelse, vinner laga kraft. Fastighetens exakta omfattning bestäms av
detaljplanens utformning och i kommande fastighetsbildningsförrättning.
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§3

Målsättning, ansvarsförhållanden

Målsättningen med detta avtal är att reglera ansvar och kostnader för upprättande samt
genomförande av detaljplan för del av Upplands-Bro Härnevi 1:71.
§4

Köpeskilling

Parterna är överens om att markpriset vid en försäljning av Fastigheten skall vara
TVÅTUSEN (2 000:-) KRONOR per m2 BTA. Den exakta arealen och därmed
köpeskillingens storlek bestäms i samband med att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Köpeskillingen erläggs på den formella tillträdesdagen enligt § 10.
§5

Köpebrev

Kommunen överlämnar köpebrev till UBH i samband med att köpeskillingen erläggs.
Kommunen ska dessutom tillhandahålla andra handlingar som eventuellt erfordras för
att UBH ska erhålla lagfart.
§6

Detaljplan, Utredningar

Parterna skall gemensamt verka för att detaljplanen upprättas, antas och vinner laga
kraft snarast möjligt i enlighet med detta avtal.
UBH svarar för och bekostar detaljplanearbetet, såsom framtagandet av samtliga för
planarbetet erforderliga handlingar, som är kopplade till fastigheten från den dag detta
markanvisningsavtal tecknas.
UBH skall utge ersättning till Kommunen för Kommunens kommande detaljplanearbete
enligt följande. Kommunen debiterar UBH för Kommunens arbete i samband med
upprättande och administrativ handläggning av detaljplan, från det datum detta
markanvisningsavtal godkänns enligt § 1. Ersättning skall ske enligt löpande räkning
och enligt vid varje tillfälle gällande PBL-taxa (framtagen av Sveriges kommuner och
landsting och fastställd av kommunfullmäktige). Timpriserna är exklusive moms. Ingen
moms utgår på Kommunens administrativa arbete. Dessutom tillkommer Kommunens
verifierade kostnader för utredningar, grundkartor, fastighetsförteckning, tryck, porto,
annonsering m.m. i den mån dessa inte bekostas direkt av UBH.
Kommunen äger rätt att löpande månadsvis fakturera UBH. Som betalningsvillkor ska
gälla TRETTIO (30) dagar från fakturadatum.
Fakturan ska ställas till UBH.
Även i det fall detaljplan ej antas eller vinner laga kraft eller UBH av något skäl ej vill
fullfölja upprättandet av detaljplan, skall Kommunen ersättas för nedlagda kostnader
enligt ovan.
Genom att ersättning för detaljplan har erlagts genom detta avtal skall ägare till fastighet
inom Markområdet anses ha erlagt planavgift (PBL SFS 2010:900) för all byggrätt som
ges i detaljplan enligt § 2.
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§7

Fastighetsbildning

De fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av detta avtal skall
ombesörjas av kommunen och bekostas av UBH. Kommunen ansöker om
fastighetsbildning snarast efter att detta avtal godkänts genom beslut som vunnit laga
kraft.
Lantmäteriförrättningar kan bli nödvändiga att utföra i samband med att befintliga
ledningsrätter omprövas. De förrättningar som behöver göras ska ansökas om och
bekostas av UBH.
Parterna är överens om att detta avtal skall ligga till grund för kommande
fastighetsbildningsåtgärd.
§8

Inteckningar, inskrivningar m.m.

Fastigheten besväras inte av några inteckningar eller nyttjanderätter.
§9

Skatt m.m.

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten betalas av kommunen fram till
tillträdesdagen och för tiden därefter av UBH.
§ 10 Tillträde
Fastigheten överlåts i godkänt och befintligt skick. Som formell tillträdesdag räknas den
dag som infaller TVÅ (2) veckor efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
UBH tillåts dock disponera den blivande fastigheten genom förtida tillträde innan
fastighetsbildning är genomförd. Avsikten är att genomförandet av planen inte skall
behöva invänta lagakraftvunnet fastighetsbildningsbeslut. UBH skall skriftligen
meddela kommunen innan det förtida tillträdet. Innan det förtida tillträdet skall UBH
göra sig underrättad om de preliminära fastighetsgränserna. Vid det förtida tillträdet tar
UBH genom undertecknandet av detta avtal på sig ansvaret inom fastigheten så som
byggherre.
§ 11 Lagfart m.m.
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgärder handläggs och bekostas av UBH.
§ 12 Allmänna anläggningar
UBH ansvarar för nya anläggningar inom Fastigheten. UBH ansvarar även för
erforderliga åtgärder för att förbinda anläggningar inom Fastigheten med allmänna
anläggningar (infart, serviser m.m.) Kommunen skall godkänna dessa åtgärder innan de
genomförs.
UBH ansvara för återställning av mark och eventuella anläggningar, i gräns mellan
kvartersmark och allmän platsmark som berörs av byggnationen.
UBH förbinder sig att följa förskrifter i Upplands-Bro kommuns vid tidpunkten
gällande tekniska handböcker för VA samt gata, park, trafik.
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§ 13 Avgifter för VA, el m.m.
Anslutningsavgift för vatten och avlopp skall UBH erlägga till kommunen enligt vid
varje tidpunkt gällande taxa.
Anslutningsavgifter för el, tele, värme och övriga icke kommunala avgifter erläggs till
respektive huvudman.
§ 14 Servitutsrätt
Det åligger UBH att inom Markområdet ombesörja eventuell flytt av ledning som kan
påverkas med genomförande av byggnation inom markområdet. UBH söker och
bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående servitutåtgärder.
Övriga servitut inom Markområdet som måste ombildas eller bildas ombesörjs och
bekostas av UBH.
§ 15 Avfallshantering
Samtliga kök skall utrustas för källsortering av avfall.
Avfallshantering ska ske enligt förskrifter i vid tidpunkten gällande Förskrifter för
avfallshantering i Upplands-Bro.
§ 16 Värme
Den tillkommande bebyggelsen skall utföras med vattenburen uppvärmning.
§ 17 Dagvatten
Principen för dagvattenhanteringen i kommunen är att dagvatten ska omhändertas lokalt
och renas innan det släpps vidare ut i recipienten. Dagvatten ska så långt möjligt avledas
i öppna dagvattensystem.
Omhändertagandet av dagvattnet får inte ske på ett sådant sätt att kontroll av reningen
omöjliggörs. Samtliga lösningar för omhändertagande av dagvatten ska utarbetas i
samråd med och godkännas av kommunen.
§ 18 Bullerskyddsåtgärder
UBH ansvarar för och bekostar de bullerskyddsåtgärder på eller i anslutning till
Fastigheten som krävs för projektets genomförande.
UBH svarar för att fasaderna på planerade bostadshus på Fastigheten utformas på sådant
sätt att de klarar de nationella föreskrivna riktvärdena för buller.
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§ 19 Bygglov, övriga tillstånd
UBH skall på egen bekostnad anskaffa bygglov samt andra för byggandet erforderliga
tillstånd.
§ 20 Etablering
UBH skall nyttja mark inom den blivande fastigheten för sin etablering.
§ 21 Skydd
UBH skall svara för erforderlig syn av grannfastigheter vid grävning, sprängning,
pålning m m.
UBH ska avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och
god ordning.
§ 22 Tidsplan
UBH skall före påbörjande av eventuella markarbeten som berör angränsande allmän
platsmark tillhandahålla kommunen detaljerad produktionstidplan för hela utbyggnadstiden.
§ 23 Gatukostnad och VA-avgift
Har UBH till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal anses UBH ha erlagt
dels på fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad avseende utförd gata och annan
allmän plats med därtill hörande anordningar.
Vad som angivits ovan omfattar inte ersättning för förbättringsarbeten på gata och
annan allmän plats med därtill hörande anordningar som framledes kan komma att
utföras. Vidare omfattas inte heller tilläggsavgift för vatten och avlopp för ny-, till- eller
ombyggnad på fastigheten enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.
§ 24 Återtagande och förlängning
a) Återtagande
Om UBH inte avser eller inte förmår att genomföra projektet i den takt eller på sådant
sätt som avsågs eller uttalades när markanvisningen gavs eller i övrigt inte uppfyller
sina förpliktelser enligt detta avtal skall Kommunen ha rätt att omedelbart återta
markanvisningen utan rätt till ersättning för UBH.
Meddelande om återtagen markanvisning skall ske skriftligen. Om Kommunen återtar
markanvisningen har Kommunen rätt att genast anvisa Fastigheten till annan intressent.
Om kommunen anser att UBH inte uppfyller sina förpliktelser skall dock Kommunen,
innan återtagande sker, ge UBH skälig möjlighet att vidta rättelse.
b) Förlängning
Kommunen kan medge förlängning av markanvisningen under förutsättning att
förseningen inte beror på UBH eller på någon som UBH svarar för.

6

c) Avbrutet projekt
Skulle projektet avbrytas under detaljplaneprocessen till följd av myndighetsbeslut,
kommunalt beslut eller liknande eller andra åtgärder utom parternas kontroll eller
återtas markanvisningen ger inte detta UBH rätt till ny markanvisning.
d) Ekonomisk risk
UBH står själv sin ekonomiska risk för planeringen och projektering inom ramen för
detta avtal. Förfallen markanvisning enligt § 1 eller återtagen markanvisning enligt a)
eller avbrutet projekt enligt c) ger inte UBH rätt att erhålla ersättning för nedlagda
kostnader av vad slag det må vara.
§ 25 Tvist
Tvist mellan kommunen och UBH med anledning av detta avtal avgörs av allmän
domstol.
§ 26 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får ej överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgivande.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

7

Bilagor:
• Bilaga 1 Planområdet.

Kungsängen den

2019-

För Upplands-Bro kommun

.......................................
Fredrik Kjos
Kommunstyrelsens ordförande

.........................................

BEVITTNAS:

.......................................

Kungsängen den

.........................................

2019-

För AB Upplands-Bro hus

......................................

........................................

Styrelseordförande
AB Upplands-Brohus

VD AB Upplands-Brohus

BEVITTNAS:

.......................................

........................................

Bilaga 1.

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-04-25

Johan Sjöstrand
Mark- och exploateringsavdelningen

Vår beteckning

KS 19/0269

1 (3)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Johan.Sjostrand@upplands-bro.se

Markanvisningsavtal för Korsängen 1:28,
Korsängen etapp 1
Förslag till beslut
Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Korsängen 1:28 godkänns.

Sammanfattning
Kommunen har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med Odalen
Fastigheter AB. Avtalstiden för samarbetet med bolaget löpte ut i december
2018 utan att parterna inom ramen för markanvisningen nått fram till en
lagakraftvunnen detaljplan och ett köpekontrakt. Sedan dess har samtal förts
mellan parterna för att finna en väg framåt för ett förnyat samarbete. Mark- och
exploateringsavdelningen gör bedömningen att kommunen bör förnya
samarbetet med Odalen med stöd av upprättat förslag till markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 25 april 2019



Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor den 25 april 2019



Godkänt markanvisningsavtal för Korsängen 1:28, den 30 mars 2017



Godkänt planprogram för Korsängen §27, den 7 mars 2012

Ärendet
Syftet med markanvisningsavtalet är att ge bolaget en ensamrätt på att
förhandla med kommunen om ett förvärv av fastigheten Korsängen 1:28, samt
övriga villkor gällande exploatering av området, under en begränsad tidsperiod.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utöver ett antal projektspecifika villkor reglerar avtalet endast rätten att ingå
ett samarbete med kommunen med målet att förvärva en del av marken som
ingår i projektområdet. Detta avtal ska, om samarbetet når framgång, ersättas
av köpeavtal samt överenskommelse om exploatering.
Kommunen har sedan en tid tillbaka samverkat med bolaget för att ta fram en
detaljplan för Korsängen etapp 1. Arbetet med detaljplanen har emellertid tagit
längre tid än den avtalstid som fastställts i beslutat markanvisningsavtal. Detta
dröjsmål har inte haft sin grund i ett ointresse eller ovilja till samarbete från
bolaget.
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Datum

2019-04-25

Vår beteckning

KS 19/0269

Eftersom Korsängen 1:28 och detaljplanen knuten till denna fastighet ingår i
det planprogram för Korsängen som antogs 2012 har
samhällsbyggnadskontoret behövt arbeta in projektet i den kontext som
området i stort utgör. Korsängen 1:28 bör ses som en del av en större helhet.
För att denna detaljplan ska harmonisera med övriga delar av det projekt som
kallas Korsängen har samhällsbyggnadskontoret haft ett behov av att studera de
förutsättningar och möjligheter som angränsande etapper ger.
Det arbetet har varit tidkrävande men nu mynnat ut i en väg framåt för denna
detaljplan. Inom ramen för detta görs bedömningen att ett fortsatt samarbete
med Odalen fastigheter AB är gynnsamt för projektet. Därför föreslår
samhällsbyggnadskontoret att det upprättade förslaget till markanvisningsavtal
för Korsängen etapp 1 godkänns.

Barnperspektiv
Avtalet innebär i sig inte någon förändring i den fysiska miljö som
karaktäriserar området vid Korsängen 1:28. Barnperspektivet kommer
emellertid att ha en självklar plats i det framtida detaljplanearbetet. Platsen
utgörs idag av ett relativt hårt trafikerat område och fastigheten används som
en parkeringsplats. Det finns stora möjligheter att genom kommande arbete
göra platsen mer inkluderande, lekfull och trygg för barn.

2 (3)

Datum

2019-04-25

Vår beteckning

KS 19/0269

Mathias Rantanen

Charlotte Ahlstrand

Samhällsbyggnadschef

Mark- och exploateringschef

Bilagor
1. Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor den 25 april 2019
2. Godkänt markanvisningsavtal för Korsängen 1:28, den 30 mars 2017

Beslut sänds till
 Odalen Fastigheter AB

3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Kanslistaben
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2019-03-18

Vår beteckning

KS 17/0173

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på Motion om ekodukter i Upplands-Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att
Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter,
praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars att överlämna
Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i
anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja
passage för både djur- och växtliv.

Beslutsunderlag





Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019
Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019
Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10
maj 2017
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef
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Datum

2019-03-18

Vår beteckning

KS 17/0173

Bilagor
1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 3 mars 2019
2. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 18 februari 2019
3. Motion från Liberalerna om ekodukter i Upplands-Bro kommun den 10
maj 2017
Beslut sänds till
 Liberalerna i Upplands-Bro kommun

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 11

Sammanträdesdatum:

2019-03-07

Svar på motion om ekodukter i
Upplands-Bro kommun
Dnr KS 17/0173

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt
eget till Kommunstyrelsen.

Reservationer
Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning
Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att
Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter,
praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen.
Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i
anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja
passage för både djur- och växtliv.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019
Motion (L) 2017-05-10 om ekodukter i Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt
eget till Kommunstyrelsen.

Yrkande
Martin Normark (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt kontorets
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Liberalerna i Upplands-Bro kommun

9 (12)

YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2019-02-18

Motion om ekodukter i Upplands-Bro kommun
Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2017-05-10 föreslagit att
Upplands-Bro kommun i samverkan med Trafikverket ska pröva möjligheter,
praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen.
En ekodukt är en fysisk passage för att fauna (djurindivider inom ett område)
ska kunna passera de barriärer som större vägar och järnvägar innebär i
landskapet. En ekodukt kan beskrivas som "naturens väg" över infrastruktur
som väg eller järnväg.
I vår kommun så utgör främst Europaväg 18 (E18) och Mälarbanan större
fysiska barriärer för djurlivet att kunna ta sig över. Någon mer detaljerad
analys för var de primära barriäreffekterna inom kommunen finns saknas dock.
Motionärerna föreslår att kommunen i samverkan med Trafikverket ska pröva
möjligheter, praktiskt och ekonomiskt, att anlägga ekodukter i kommunen.
Motionen lyfter också olika mål och vinster som kan uppnås genom
anläggande av ekodukter samt att barriäreffekter beaktas redan i tidiga
planskeden. Motionen lyfter som ett exempel på område med svaga samband –
Görvälnkilen över E18.
Vidare så pekar motionen på däggdjurens rörelsebehov och att barriäreffekter
beaktas tidigt i planprocessen. Därför är fortsatt kartläggning viktigt för att
förstå var dessa passager är lämpliga att anlägga.
I kommunens gällande översiktsplan ÖP 2010 slås fast att – ”i takt med att
markanvändningen intensifieras blir betydelsen av närrekreationsområden,
parker och gröna kopplingar allt större. Det är viktigt att definiera och slå vakt
om en tätortsnära grönstruktur som blir sammanhängande och bestående”.

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

De regionala gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden
med höga rekreations-, natur- och kulturvärden. De bildar en väv av grönska
och vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god tillgång till
tätortsnära natur. De gröna kilarna knyter samman gröna värdekärnor.
ÖP 2010 har mer specifikt pekat ut Görvälnkilen som ett stråk som behöver
utvecklas och preciseras i riktning mot Enköping. Görvälnkilen innehåller flera
svaga partier/samband som främst har sociala funktioner, med till exempel
strandpromenader. De gröna svaga sambanden är smala partier i de
sammanhängande gröna kilarna. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i
separata delar. De gröna svaga sambandens funktioner bör stärkas och
säkerställas. Ett sådant svagt samband utgör exempelvis kopplingen mellan
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019-02-18

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och Lejondalssjöns naturreservat – där E18
utgör en barriär mellan områden söder respektive norr om motorvägen.
För Görvälnkilen finns flera översiktliga inventeringar och underlag som visar
grönkilens värde både för naturvård och för rekreation och friluftsliv.
ÖP 2010 pekar därutöver på behov av utförligare utredningar finns vid fortsatt
planering och exploatering, särskilt söder om järnvägen och ner mot Mälaren i
Bro.

Bild 1 – Gröna kopplingar i Upplands-Bro kommun – utdrag från Fördjupad
översiktsplan landsbygden FÖP 2016

Samhällsbyggnadskontoret kommer i framtida planuppdrag som sker i
anslutning till Trafikverkets anläggningar – i första hand E18 och Mälarbanan analysera och beskriva eventuella behovet av ekodukter i syfte att främja
passage för både djur- och växtliv.

2 (3)

Upplands-Bro kommun

Datum

2019-02-18

Då medel saknas i budget - för fördjupade utredningar kring växt- och
djurlivets rörlighet och passager och barriärer - under innevarande
verksamhetsår så kommer behovet beaktas i kommande budgetprocess 2020.

3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Kanslistaben
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2019-05-15

Vår beteckning

KS 15/0785

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Nystart för brunna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Bifalla motionen.

Sammanfattning
Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03
föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog
med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för
Brunna.
Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete
för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds
boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.
Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till
Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna
så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska
nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan.
Samhällsbyggnadsutskottet valde att istället bifalla motionen i sin helhet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019



Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019



Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag
Viby 19:3



Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till
preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Datum

2019-03-18

Vår beteckning

KS 15/0785

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 7 mars 2019
2. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 februari 2019
3. Motion från Liberalerna -Nystart för Brunna den 3 juni 2015
Beslut sänds till
 Liberalerna i Upplands-Bro kommun

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 12

Sammanträdesdatum:

2019-03-07

Svar på Motion - Nystart för Brunna
Dnr KS 15/0785

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet bifaller motionen.

Särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), och Sven-Inge Nylund (S) deltar
ej i beslutet.

Sammanfattning
Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03
föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog
med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för
Brunna.
Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete
för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds
boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.
Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till
Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna
så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen överlämnas till tekniska
nämnden att bereda och prioritera i kommande verksamhetsplan.

Beslutsunderlag





Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019
Motion Folkpartiet/Liberalerna (L) Nystart för Brunna 2015-06-03
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-11, §140 – planuppdrag
Viby 19:3
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-05-31, §49 - Förslag till
preciserade direktiv för Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet avger Samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt
eget till Kommunstyrelsen.

Yrkande
Martin Normark (L) yrkar bifall till motionen.

11 (12)

PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

Beslutsgång

Sammanträdesdatum:

2019-03-07

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt kontorets
förslag till beslut.
Beslutet skickas till:


Tekniska nämnden

12 (12)

YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2019-02-20

Svar på Motion – Nystart för Brunna
Folkpartiet/Liberalerna (L) har i motion till kommunfullmäktige 2015-06-03
föreslagit att kommunstyrelsen i samverkan md fastighetsägare och i dialog
med boende ska genomföra ett strategiskt utvecklings- och planeringsarbete för
Brunna.
Motionen pekar på en rad åtgärder som skulle kunna bidra till utveckling av
Brunna, exempelvis planarbete kring f.d. Coop, gång- och cykelvägen från
Kungsängens IP, ny lekplats, åtgärder utmed Granhammarsvägen med mera.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-11 att påbörja ett planarbete gällande
fastigheten Viby 19:3 (f.d Coop) i syfte att utveckla område utveckla platsen
till ett område med en mer blandad bebyggelse än idag inklusive service och
skola. Planarbetet pågår för närvarande med inriktning på att lyfta ett förslag
till samråd under kvartal 2019. I planprocessen har kommunen i samverkan
med fastighetsägaren genomfört dialogmöten vid Kungsfesten 2018 samt
medborgarenkät i syfte att fånga upp synpunkter inför det fortsatta planarbetet.
Granhammarsvägen är föremål för upprustning vad gäller gång- och
cykelvägen från Brunna ner till Norrbodarondellen som en del i utbyggnaden
av Norrboda-Brunna. Två cirkulationsplatser kommer också att anläggas i
anslutning till av- och påfartsramperna till E18.
Samhällsbyggnadskontoret har sedan den 2013-09-25, §123, i uppdrag att
upprätta en fördjupad översiktsplan för delar av Kungsängens tätort.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2017-05-31, §49 att precisera direktivet
för uppdraget genom att avgränsningen utökades till att gälla hela Kungsängens
tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning. Utökningen innebar då att
även Brunna nu inkluderas i arbetet med fördjupad översiktsplan. Ett
samrådsförslag kommer beslutas under kvartal 3 2019 där också informationsoch dialogmöten planeras under samrådstiden.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Samhällsbyggnadskontorets mening är att inom ramen för pågående planarbete
för Viby 19:3 samt pågående arbete med fördjupad översiktsplan så inbjuds
boende i Brunna att medverka med synpunkter kring utveckling i området.
Vad gäller motionens förslag på åtgärder kring gång- och cykelväg till
Kungsängens IP, åtgärder på parkering vid Gröna dalen, ny lekplats i Brunna
så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att förslagen enligt motionen överlämnas
till tekniska nämnden för fortsatt beredning och prioritering i kommande
verksamhetsplan.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Kommunledningskontoret
Datum

2019-03-18

Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Vår beteckning

KS 18/0080

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Svar på Motion om giftermål med minderåriga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Motionen om giftermål med minderåriga besvaras med denna
tjänsteskrivelse.
2. Socialnämnden i Upplands-Bro kommun ges i uppdrag att komplettera
befintlig riktlinje för arbetet med barn och unga med ett avsnitt om
barnäktenskap.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 27 februari 2018
till Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ska införa tydliga riktlinjer
och praxis som gör att gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska
separeras från sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande
barn. Samt att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap
där minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs.
Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har yttrat sig där förslag ges att
Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med barn och unga kompletteras
med ett avsnitt om barnäktenskap. Socialkontoret är positiv till att kommunen
ska arbeta förebyggande med ökad kunskap om barnäktenskap.
Kommunledningskontoret föreslår fullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag


Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27
februari 2018



Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018
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Ärendet
Den 27 februari 2018 inkom en motion om giftermål med minderåriga ifrån
Minna Ahokas, Moderaterna till Kommunfullmäktige. Motionsställaren
hänvisar i sin motion till Migrationsverkets rapport ”Är du gift?” som redogör
att 132 barn som sökte skydd i Sverige under 2015, ingick i ett äktenskap när
de kom hit. En del utav dessa 132 var under 15 år.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-03-18

Vår beteckning

KS 18/0080

Kommunledningskontoret
I motionen konstateras det att det idag saknas en handlingsplan, riktlinjer och
praxis för hur kommunen ska ta hand om de barn i äktenskap som anländer till
kommunen. Motionsställaren anser att kommunen bör arbeta förebyggande för
att barn under 18 år inte ska ingå äktenskap och för att den minderåriga parten
vid händelse av giftermål, ska separeras från sin make/maka och betraktas, och
utredas som ensamkommande barn.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande två
punkter:


att Upplands-Bro kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att
gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från
sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande barn



att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap där
minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs.

Från och med januari 2019 trädde en ny lag om förbud mot erkännande av
utländska barnäktenskap (SFS 2018:1973). Förbudet innebär att äktenskap som
ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige om någon av parterna var
under 18 år vid tidpunkten för äktenskapets ingående (1 kap. 8a § 1 p. SFS
2018:1973).
Socialnämndens yttrande
I Upplands-Bro kommuns är det barn- och ungdomsenheten som handhar
ärenden med minderåriga som ingått äktenskap. Enheten har hitintills stött på
väldigt få fall. Socialkontoret är medveten om den risksituation som ett
barnäktenskap utgör och enheten följer den rådande lagstiftningen inom
området och arbetar rättssäkert.
Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barn som kommer till
kommunen och som ingått ett äktenskap, görs som i alla ärenden på enheten,
en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. Vidare så
görs ett ställningstagande om en utredning ska inledas eller inte. Det är av vikt
att individuella hänsynstaganden görs i detta skede. Ett ärende där barnet är
17,5 år och gift med en 18-åring kan handläggas och bedömas annorlunda än
ett ärende där barnet är yngre och gift med någon betydligt äldre och/eller där
det finns misstanke om tvångsäktenskap.
Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barnäktenskap
planeras, eller om det inkommer uppgifter som tyder på att ett barn ska giftas
bort, tas detta emot som en orosanmälan. Även här görs en omedelbar
skyddsbedömning. Här kan tvångsvård till skydd för barnet vara tillämpligt.
Barn och ungdomsenheten arbetar enligt Socialnämndens riktlinje för arbete
med barn och unga, SN 17/0144, samt enligt lokala rutiner. Riktlinjen revideras
årligen i nämnden. Den nuvarande riktlinjen saknar direktiv på hur enheten ska
arbeta med barnäktenskap. Socialkontoret anser att det är lämpligt att riktlinjen
kompletteras med denna information. Socialkontoret anser inte att det behöver
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Datum

2019-03-18

Vår beteckning

KS 18/0080

Kommunledningskontoret
tas fram en specifik riktlinje för denna målgrupp, som förslagsställaren
föreslår. Ett kompletterande avsnitt i befintlig riktlinje måste anses tillräckligt.
Vidare så bör även enhetens lokala rutin revideras utifrån riktlinjen.
Socialkontoret är positivt inställd till att kommunen ska arbeta förebyggande
för att förhindra giftermål med minderåriga i kommunen. Kontoret anser dock
att faktiska åtgärder annat än ökad kunskap inom ämnet är svåra att genomföra.
Ökad kunskap bör ske inom fler verksamheter utöver barn- och
ungdomsenheten och socialkontoret. Även utbildningskontoret med till
exempel skola och förskola samt kultur-och fritidskontoret bör inkluderas i
dessa kunskapssatsningar.
(Socialnämndens yttrande i sin helhet som bilaga till denna tjänsteskrivelse.)
Kommunledningskontorets synpunkter
Mot bakgrund av vad som anförts i Socialnämndens yttrande anser
Kommunledningskontoret att kommunens riktlinje för arbetet med barn och
unga med fördel kan kompletteras med ett avsnitt om barnäktenskap.
Lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2019 medför ett totalt förbud
mot barnäktenskap, till skillnad från tidigare lagstiftning där barnäktenskap i
vissa fall kunde erkännas utifrån vissa undantag. Denna lagändring innebär ett
utökat skydd för minderåriga men ställer också ökat krav på kommunen att ha
god kännedom om hur arbetet ska gå till vid misstanke om barnäktenskap.
Kommunledningskontoret anser att en komplettering i Socialnämndens
riktlinje för arbetet med barn och unga svarar mot detta behov.

Barnperspektiv
Det är av vikt att Upplands-Bro kommun arbetar förebyggande för att förhindra
giftermål med minderåriga som ett led för att uppnå FN:s utvecklingsmål att
stoppa barnäktenskap. Minderåriga som redan ingått giftermål ska individuellt
och rättssäkert utredas och informeras om sina rättigheter.

Karl Öhlander
Tf. kommundirektör
Bilagor
1. Motion från Moderaterna om giftermål med minderåriga den 27 februari
2018
2. Remissyttrande från Socialnämnden den 23 augusti 2018
Beslut sänds till
 Socialnämnden
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Datum

2018-05-08

Stina Forsberg
Socialkontoret

Vår beteckning

SN 18/0054

1 (3)

Er beteckning

Socialnämnden

stina.forsberg@upplands-bro.se

Remissyttrande - motion om giftermål med
minderåriga
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på motion om
giftermål med minderåriga.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens yttrande.

Sammanfattning
Den 27 februari 2018 inkom en motion om giftermål med minderåriga ifrån
Minna Aholas, Moderaterna till Kommunfullmäktige. Motionsställaren
efterfrågar en handlingsplan, riktlinje och praxis för hur kommunen ska ta hand
om de barn i äktenskap som anländer till kommunen. Motionsställaren anser att
kommunen även bör arbeta förebyggande mot att barn under 18 år inte ska ingå
äktenskap och för att den minderåriga parten vid händelse av giftermål, ska
separeras från sin make/maka och betraktas, och utredas som ensamkommande
barn.
Socialkontoret föreslår att Socialnämndens befintliga riktlinje för arbetet med
barn och unga ska kompletteras med ett avsnitt om barnäktenskap.
Socialkontoret är även positiv till att kommunen ska arbeta förebyggande med
ökad kunskap om barnäktenskap, det förebyggande arbetet ska vara
kontorsövergripande.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 juli 2018



Bilaga - Motion om giftermål med minderåriga, Minna Ahokas,
Moderaterna
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Ärendet
Den 27 februari 2018 inkom en motion om giftermål med minderåriga ifrån
Minna Ahokas, Moderaterna till Kommunfullmäktige. Motionsställaren
hänvisar i sin motion till Migrationsverkets rapport ”Är du gift?” som redogör
att 132 barn som sökte skydd i Sverige under 2015, ingick i ett äktenskap när
de kom hit. En del utav dessa 132 var under 15 år.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-07-20

Vår beteckning

SN 18/0054

I motionen konstateras det att det idag saknas en handlingsplan, riktlinjer och
praxis för hur kommunen ska ta hand om de barn i äktenskap som anländer till
kommunen. Motionsställaren anser att kommunen bör arbeta förebyggande för
att barn under 18 år inte ska ingå äktenskap och för att den minderåriga parten
vid händelse av giftermål, ska separeras från sin make/maka och betraktas, och
utredas som ensamkommande barn.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:


att Upplands-Bro kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att
gifta minderåriga barn som anländer till kommunen ska separeras från
sin partner, utredas och erhålla status som ensamkommande barn



att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap där
minderåriga utgör minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs.

Socialnämnden har fått ta del utav motion om giftermål med minderåriga för
yttrande ifrån Kommunfullmäktige.

Socialkontorets synpunkter
Regeringen tillsatte under 2017 en utredning för att förhindra att utländska
barnäktenskap kan erkännas i Sverige, idag kan dessa barnäktenskap erkännas
utifrån vissa undantag i lagstiftningen.
Avsikten med utredningen är att införa ett förbud mot barnäktenskap som
gäller oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte
sig och oavsett hur gamla parterna är när frågan om erkännande prövas.
Undantag från förbudet ska aldrig kunna ske. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 1 september 2018 och lagändringen föreslås träda i kraft från och
med den 1 januari 2019, förutsatt att den röstas igenom i Riksdagen.
I Upplands-Bro kommuns är det barn- och ungdomsenheten som handhar
ärenden med minderåriga som ingått äktenskap. Enheten har hitintills stött på
väldigt få fall. Socialkontoret är medveten om den risksituation som ett
barnäktenskap utgör och att detta innebär att socialsekreterarna gör noggranna
och omsorgsfulla skyddsbedömningar, utredningar och uppföljningar som är
grundade på hur det enskilda barnet påverkas av att leva i äktenskap. Enheten
följer den rådande lagstiftningen inom området och arbetar rättssäkert.
Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barn som kommer till
kommunen och som ingått ett äktenskap, görs som i alla ärenden på enheten,
en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen. En
omedelbar skyddsbedömning innebär att socialsekreteraren gör en bedömning
samma dag eller dagen efter om barnet är i behov utav omedelbart skydd.
Vidare så görs ett ställningstagande om en utredning ska inledas eller inte. Det
är av vikt att individuella hänsynstaganden görs i detta skede. Ett ärende där
barnet är 17,5 år och gift med en 18-åring kan handläggas och bedömas
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Vår beteckning

SN 18/0054

annorlunda än ett ärende där barnet är yngre och gift med någon betydligt äldre
och/eller där det finns misstanke om tvångsäktenskap.
Om barn- och ungdomsenheten får kännedom om att ett barnäktenskap
planeras, eller om det inkommer uppgifter som tyder på att ett barn ska giftas
bort, tas detta emot som en orosanmälan. Även här görs en omedelbar
skyddsbedömning. Här kan tvångsvård till skydd för barnet vara tillämpligt.
Barn och ungdomsenheten arbetar enligt Socialnämndens riktlinje för arbete
med barn och unga, SN 17/0144, samt enligt lokala rutiner. Riktlinjen revideras
årligen i nämnden. Den nuvarande riktlinjen saknar direktiv på hur enheten ska
arbeta med barnäktenskap. Socialkontoret anser att det är lämpligt att riktlinjen
kompletteras med denna information.
Hänsyn ska tas i fall det blir en lagändring gällande giftermål med minderåriga
under nästa år och revidering bör ske efter denna lagändring. Socialkontoret
anser att det inte behöver tas fram en specifik riktlinje för denna målgrupp, som
förslagsställaren föreslår. Vidare så bör även enhetens lokala rutin revideras
utifrån riktlinjen.
Socialkontoret är positivt inställd till att kommunen ska arbeta förebyggande
för att förhindra giftermål med minderåriga i kommunen. Kontoret anser dock
att faktiska åtgärder annat än ökad kunskap inom ämnet är svåra att genomföra.
Ökad kunskap bör ske inom fler verksamheter utöver barn- och
ungdomsenheten och socialkontoret. Även utbildningskontoret med till
exempel skola och förskola samt kultur-och fritidskontoret bör inkluderas i
dessa kunskapssatsningar.

Barnperspektiv
Det är av vikt att Upplands-Bro kommun arbetar förebyggande för att förhindra
giftermål med minderåriga som ett led för att uppnå FN:s utvecklingsmål att
stoppa barnäktenskap. Minderåriga som redan ingått giftermål ska individuellt
och rättssäkert utredas och informeras om sina rättigheter.
Eva Folke
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef kvalitet- och
verksamhetsstöd

Bilagor
1. Motion om giftermål med minderåriga, Minna Ahokas, Moderaterna
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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Motion om giftermål med minderåriga
Enligt en utredning utförd av Migrationsverket uppges antalet barn i äktenskap som sökt
skydd i Sverige uppgå till 132 barn under 2015, en del av dem under 15 år och
Migrationsverket befarar att mörkertalet är mycket stort. Ett av FN:s utvecklingsmål är att
stoppa barnäktenskap för att förhindra att barn blir nekade sin barndom men också för att
skydda barn från de hälsorisker och det förtryck som förknippas med barnäktenskap.
Det Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld, könsstympning, och
barn/tvångsäktenskap anser också att information om gifta barn behöver belysas även
bakgrunden till och konsekvenserna av barnäktenskap eftersom det är ett faktum att det
kommer ensamkommande gifta barn till Sverige. Barnen saknar även kunskap om det nya
landet de kommer till, både om vilka rättigheter de har och om de olika myndigheternas
ansvar och arbete för barn och unga. Det finns också flickor och pojkar som reser från
Sverige och gifts bort mot sin vilja i sina hemländer och för att motverka detta behövs det
information till barn och föräldrar, kunskap bland alla de som arbetar med barn, unga och
förebyggande insatser.
Upplands-Bro kommun saknar idag en handlingsplan, riktlinjer och praxis för hur kommunen
ska ta omhand de barn i äktenskap som anländer till kommunen. Migrationsverkets riktlinjer
är att minderåriga gifta barn inte längre ska utredas tillsammans med sin make/maka utan
ska betraktas som ensamkommande barn och att barnets välbefinnande ska sättas först.
Upplands-Bro kommun bör därför arbeta förebyggande mot att barn under 18 år inte ska
ingå äktenskap och för att den minderåriga parten vid händelse av giftermål, ska separeras
från sin make/maka och betraktas, och utredas som ensamkommande barn.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
att Upplands-Bro kommun inför tydliga riktlinjer och praxis som gör att gifta minderåriga
barn som anländer till kommunen ska separeras från sin partner, utredas och erhålla status
som ensamkommande barn
att Upplands-Bro kommun ska arbeta för att förhindra äktenskap där minderåriga utgör
minst en av parterna samt se till att vår lag efterlevs.

Minna Ahokas (M)

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

2019-03-20

Nicola Björk
Utvecklingsstaben

Vår beteckning

KS 18/0475

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nicola.Bjork@upplands-bro.se

Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun
för 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att xxx tilldelas kommunens interna
miljöstipendium för 2018.

Sammanfattning
På kommunstyrelsen den 3 februari 2016 beslutades att inrätta ett
miljöstipendium för Upplands-Bro interna miljöarbete enligt §10 med Dnr KS
15/0838. I beslutet framgick att finansiering sker via den av kommunstyrelsen
beslutade klimatkompensationen, samt att förslag på stipendiat lämnas av
kommunens verksamheter. Stadgar finns och enligt dessa ska stipendiet
användas till vidareutbildning inom miljöområdet eller övriga miljöfrämjande
åtgärder.
Stipendiet är i första hand ett erkännande för utförda insatser för en god miljö
och syftar till att öka medvetenheten om vikten av att skydda och bevara
miljön.
2017 delades stipendium ut till Emil Spanos, kock på Norrboda förskola för
hans genuina intresse att laga god och näringsrik mat med utgångspunkt från en
hållbar utveckling för framtida generationer. Emil fick samma år även silver
som årets förskolekock samt brons i White Guide Junior - årets förskolekök.
För 2018 har 6 bidrag inkommit. Samtliga nomineringar visar på en
långsiktighet i sitt arbete, ett genuint intresse och vilja till att positivt påverka
vår miljö och öka miljömedvetenheten i samhället. Det finns god potential att
förbättra kommunens miljöarbete, och de nomineringar som inkommit för 2018
kan väl anses föregå med gott exempel och fungera som inspiration för
kommunens samtliga verksamheter.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


3 februari 2016, §10 Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro
kommuns interna miljöarbete, Dnr KS 15/0838



24 april 2013, KS §50, Förslag till Upplands-Bro kommuns
klimatväxlingsmodell, Dnr 2013-000194



1. 27 februari 2019, Ansökan till miljöstipendium

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-03-20

Vår beteckning

KS 18/0475

Kommunledningskontoret


2. 10 januari 2019, Ansökan till miljöstipendium



3. 18 januari 2019, Ansökan till miljöstipendium



4. 25 januari 2019, Ansökan till miljöstipendium



5. 28 janurari 2019, Ansökan till miljöstipendium



6. 26 februari 2019, Ansökan till miljöstipendium

Ärendet
Samtliga sex nomineringar kommer att presenteras under kommunstyrelsens
beredning den 22 maj 2019.

Barnperspektiv
Ett fungerande miljöarbete innebär bland annat bevarande av naturens resurser,
minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären, medveten kemikalieanvändning
och en förståelse för biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Dessa aspekter
påverkar vår framtida utveckling och barnens välfärd. Det interna
miljöstipendiet kan stimulera fler att ta beslut som har en positiv inverkan på
barnens framtid.

Kommunledningskontoret

Karl Ölander
Tf kommundirektör
Bilagor
 3 februari 2016, §10 Inrättande av miljöstipendium för Upplands-Bro
kommuns interna miljöarbete, Dnr KS 15/0838
Beslut sänds till
 Samtliga kontor
 Upplands-Brohus
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Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kanslistaben

Datum

2019-02-19

Vår beteckning

KS 18/0465

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för
skolor och förskolor
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som
innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande
lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i
två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska
kostnaden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska ges tillfälle att
senast den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan
kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.

Sammanfattning
Skolförordningen (2011:185), SkolF, ger en möjlighet att frångå huvudregeln
om att ersättning för lokalkostnader till enskild huvudman ska motsvara
hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande
verksamhet.
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Med den nu föreslagna modellen tillämpas undantaget i 14 kap. 6 § SkolF. Den
huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens
genomsnittliga kostnad får ett extra hyresbidrag (utöver lokalpengen).
Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till
den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet
för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter
lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket
för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska
lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället
taket för ersättning.
Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a
kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift
och planerat underhåll). Andra kommuner som har eller planerar att införa en
liknande modell har samma nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms
vara lämpliga att använda i Upplands-Bro.
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Datum

2018-11-22

Vår beteckning

KS 18/0465

Kommunledningskontoret
Modellen är likabehandlande då hyresbidraget utgår oavsett huvudman. De
särskilda skälen för att tillämpa undantaget är för att möjliggöra nyetablering
av skolor och förskolor vilket kommunen är i behov av. Skäligheten av
kostnaderna uppnås genom att det extra hyresbidraget är begränsat då
ersättning endast utgår för maximalt 10 m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i
förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet Upplands-Bro-barn i grundskola,
det bidragsgrundande beloppet har ett tak samt att ersättningsnivån sjunker i
takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet med dessa begränsningar är
att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga lokaler och således skapa
incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva och kostnadseffektiva.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019

Ärendet

Upplands-Bro kommun är i en tillväxtfas som kräver ordentliga åtgärder för att
tillgodose de ökade behov som finns och kommer att finnas fram till 2035. Det
gäller upprustningar av befintliga lokaler och nybyggnation för att möta ett
ökat barn- och elevantal. I kommunens lokalresursprogram beskrivs behov av
23 nya förskolor och 7 nya skolor fram till 2025. En osäkerhetsfaktor av
tillväxttakten finns och beror på hur snabbt planerna för de nya områdena i
kommunen vinner laga kraft.
Utbildningskontoret betalar ut barn- och elevpeng till alla folkbokförda
barn/elever (1 - 18 år) i kommunen som går i någon av utbildningsverksamheterna inom ansvarsområdet (barnpeng avser förskola, elevpeng avser
grundskola). Nedan används termerna elevpeng och skola men kan tillämpas
även på barnpeng och förskola.
Elevpengen följer eleverna och betalas ut till den huvudman som har valts.
Elevpengen är lika stor för de kommunala enheterna som för övriga huvudmän.
En del av elevpengen avser ersättning för lokalkostnader. Beloppen beslutas av
utbildningsnämnden i december varje år inför kommande budgetår.
Enligt 14 kap. 6 § första stycket SkolF ska ersättning för lokalkostnader
motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i
motsvarande verksamhet (schablonmodellen med genomsnittlig kostnad).
Enlig propositionen (2008/09:171) är regeringens motiv för att ersättningen ska
utgå från kommunens genomsnittliga lokalkostnader dels att ersättning för
faktiska lokalkostnader kan vara kostnadsdrivande, dels att det skulle innebära
ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen. Ersättningen ska i princip
varken vara högre eller lägre än vad kommunen betalar för sina egna lokaler.
Upplands-Bro kommun, liksom de flesta kommuner använder
schablonmodellen med genomsnittlig kostnad för att beräkna lokalpengen för
skolor med enskild huvudman, vilket också rekommenderas av Sveriges
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Datum

2018-11-22

Vår beteckning

KS 18/0465

Kommunledningskontoret
kommuner och landsting (SKL). Det finns möjligheter att göra avsteg från
denna schablonmodell för att möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor.
Av andra stycket i 14 kap. 6 § SkolF följer att om det finns särskilda skäl, ska
ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde
huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen ska
beaktas intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet kan
etableras. Det är alltså möjligt för kommunen att ersätta verksamhet, som har
en högre hyra än kommunens genomsnittliga kostnad, för mer än den
genomsnittliga lokalkostnaden om detta möjliggör nyetablering. Beloppet ska
dock inte överstiga de faktiska kostnaderna.
Med hänsyn till det som anförts ovan vill Upplands-Bro kommun införa en
modell för att möjliggöra ett extra hyresbidrag i vissa fall för att på detta sätt
möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. Ersättningsmodellen går ut på
att de huvudmän som har en lokalkostnad över en viss nivå (uttryckt i kr/kvm
per år) är berättigade ett extra hyresbidrag.
För att uppfylla kravet på att kostnaden som ersätts ska vara skälig är
hyresbidraget begränsat genom att det endast utgår för maximalt 10
m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet
Upplands-Bro-barn i grundskola. Detta innebär att om kvadratmeterytan per
barn överstiger maxnivån ges bidrag endast upp till maxnivå.
Vidare begränsas hyresbidraget genom att ersättning inte utgår för 100 % av
den faktiska kostnaden. Det bidragsgrundande beloppet har ett tak och
ersättningsnivån sjunker i takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet
med dessa begränsningar är att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga
lokaler och således skapa incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva
och kostnadseffektiva.
Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till
den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet
för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter
lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket
för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska
lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället
taket för ersättning.
Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a
kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift
och planerat underhåll). Beloppen är antingen beräknade baserade på faktiska
siffror från skolfastigheter eller hämtade från branschstandard. Andra
kommuner som har eller planerar att införa en liknande modell har samma
nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms vara lämpliga att använda
även i Upplands-Bro.
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Datum

2018-11-22

Vår beteckning

KS 18/0465

Kommunledningskontoret
Den föreslagna modellen är transparent och likabehandlande då det extra
hyresbidraget utgår oavsett huvudman. Transparensen i modellen innebär att
varje huvudman på förhand kan beräkna vilka lokalkostnader som ersätts och
därmed göra en ekonomisk kalkyl inför en nyetablering.
För att undvika att behöva justera beloppen i modellen genom nya beslut varje
år föreslås att beloppen justeras med den årliga förändringen av
konsumentprisindex med den månad och år som modellen antas som
basmånad.
Då antagande av modellen är av principiell natur och kan innebära inte
obetydliga kostnader för kommunen föreslås att modellen beslutas i
kommunfullmäktige. Då hanteringen av elevpeng och därmed lokalpeng
hanteras av utbildningsnämnden måste denna nämnd ges tillfälle att yttra sig i
enlighet med 5 kap. 27 § kommunallagen.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms få positiva effekter för barn då avtalsmodellen som föreslås
syftar till att öka attraktionskraften för fler skolor och förskolor att etablera sig
vilket det finns ett behov av då antalet elever och barn ökar i kommunen.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
T.f. kommundirektör

Beslut sänds till
 Kommundirektör
 Utbildningsnämnd
 Kommunjurist
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1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-05-02

Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Vår beteckning

KS 19/0139

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Svar på remiss av promemorian Förslag till en
nationell institution för mänskliga rättigheter i
Sverige
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningskontorets yttrande som
sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) har remitterat Ds 2019:4: Förslag till
en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige till bland annat
Upplands-Bro kommun för synpunkter senast den 22 maj 2019. På grund av att
Kommunstyrelsen inte sammanträder förrän 29 maj 2019 har kommunen
beviljats anstånd att inkomma med yttrande senast 30 maj. Av den anledningen
föreslås paragrafen justeras omedelbart.
Förslaget innebär att institutionen ska inrättas som en ny myndighet under
regeringen. Dess övergripande uppdrag blir att självständigt främja
säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Kommunledningskontorets yttrande tillstyrker Kulturdepartementets förslag i
stort men ser med oro på inrättandet av fler mindre myndigheter med särskilda
uppdrag och de kostnader som det medför.

Beslutsunderlag


Regeringskansliets promemoria Ds 2019:4 Förslag till en nationell
institution för mänskliga rättigheter i Sverige



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2019



Kommunledningskontorets yttrande den 10 april 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Bakgrund
Den 5 mars 2018 uppdrog Regeringskansliet åt Lise Bergh, ordförande för
Rädda Barnen Sverige (ff. ”utredaren”), att biträda Kulturdepartementet i
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Datum

2019-05-02

Vår beteckning

KS 19/0139

Kommunledningskontoret
arbetet med att utreda inrättandet av en nationell institution för mänskliga
rättigheter. I promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga
rättigheter har utredaren presenterat ett förslag på hur denna institution kan
utformas för att uppfylla Parisprinciperna inom ramen för den svenska
konstitutionella ordningen.
Förslaget innebär att institutionen ska inrättas som en ny myndighet under
regeringen. Dess övergripande uppdrag blir att självständigt främja
säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutionen föreslås
ges fem särskilda uppgifter.
Den ska inom sitt verksamhetsområde
-

Följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna
respekteras och genomförs,

-

Lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att
säkerställa de mänskliga rättigheterna,

-

Ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i
internationellt samarbete,

-

Främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och

-

Främja information och ökad medvetenhet om de mänskliga
rättigheterna

Utredaren redogör att förslaget inte innebär några konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen och inte heller några direkta ekonomiska
konsekvenser för kommunerna. Däremot innebär förslaget även en skyldighet
för kommuner att på institutionens begäran lämna uppgifter om åtgärder och att
komma till överläggningar. De kostnader som kan uppstå på grund av
kommunernas skyldighet att samverka med, eller lämna uppgift till,
institutionen bedöms av utredaren bli marginella.
Yttrande
Upplands-Bro kommun har bjudits in att besvara Kulturdepartementets förslag
och yttrandet kan läsas i sin helhet i bilaga 1.
Kommunen instämmer i stort med utredningen men ser med oro på inrättandet
av fler mindre myndigheter med särskilda uppdrag och de kostnader som det
medför. Kommunen anser vidare att utredningen inte fullständigt förklarar
varför en placering inom någon/några befintlig/a myndigheter inte är förenligt
med Parisprinciperna varför ett sådant alternativ inte borde uteslutas.
Mänskliga rättigheter är en högst central och viktig fråga som inte får riskera
att isoleras i en enskild institution.

Barnperspektiv
De mänskliga rättigheterna värnar att alla människor, oavsett land, kultur och
sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Införandet av en
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Datum

2019-05-02

Vår beteckning

KS 19/0139

Kommunledningskontoret
MR-institution kommer att innebära att de mänskliga rättigheterna säkerställs i
Sverige. Att säkerställa konstitutionsefterlevnaden är av stor vikt för barn och
ungas goda livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. kommundirektör
Bilagor
1. Kommunledningskontorets yttrande den 10 april 2019
Beslut sänds till
 Regeringskansliet, Kulturdepartementet
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YTTRANDE
Kommunledningskontoret
Datum

Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben
julia.parkin@upplands
-bro.se

2019-04-10

Svar på remiss från Regeringskansliet, DS
2019:4 Förslag till en nationell institution för
mänskliga rättigheter i Sverige
Yttrande
Upplands-Bro kommun(ff. ”kommunen”)har fått tillfälle att yttra sig över
Regeringskansliets
promemoriasom angesi rubriken.Upplands-Bro kommun
välkomnarutredningenmed syfte att stärkakonventionsefterlevnaden
av den
europeiskakonventionenangåendeskyddför de mänskligarättigheternaoch
grundläggandefriheterna(EKMR) i Sverige.
Kommuneninstämmeri stort medutredningenmensermed oro på inrättandet
av fler mindremyndighetermedsärskildauppdragoch de kostnadersom det
medför.Kommunenanservidareatt utredningeninte fullständigtförklarar
varför en placeringinom någon/någrabefintlig/a myndigheterinte är förenligt
med Parisprincipernavarför ett sådantalternativinte bordeuteslutas
.
Mänskligarättigheterär en högstcentraloch viktig frågasom inte får riskera
att isolerasi en enskild institution.
Vid ett utfall enligt utredarensförslag om en särskildmyndighetunder
regeringen,instämmerkommunenmedutredarenom att institutioneninte bör
ha befogenhetenatt sanktioneraaktörervid eventuelltpåträffandeav bristande
MR-arbete.Kommunenförordaratt institutionenbör vara en vägledandeoch
informativ instansmed uppgiftenatt undersöka,följa upp och säkerställahur
de mänskligarättigheternaefterlevsi Sverige.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-05-16

Karin Haglund
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

KS 18/0530

1 (4)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

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.

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.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2019



Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
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Vår beteckning
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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 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.
Kommunledningskontoret anser att SKL:s rekommendation inte ska antas.
Kontoret ställer sig negativt till att införa ytterligare en medlemsavgift med
samma konstruktion som den ordinarie medlemsavgiften.
Kommunledningskontoret anser att finansieringen för SKL:s arbete inom
området bör kunna ske inom organisationens befintliga finansieringsram.
Sammanfattning av rekommendationen
Rekommendationen från SKL innehåller en önskan om att kommunerna fattar
beslut om en samlad gemensam kommunal finansiering av:


kvalitetsregister 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.

Rekommendation innebär även att kommunerna ska besluta om avsikten att
finansieringen till SKL ska vara permanent samt att kostnaden ska indexeras
utifrån SKL:s behov av finansiering.
Den årliga kostnaden uppges för första året vara 19,5 mnkr. Kostnaden för
Upplands-Bro kommun skulle således vara cirka 55 000 kr (1,95 kr/invånare).
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret anser att det sakområde som rekommendationen
avser är av stor vikt för kommunen. Det kvalitetsarbete som bedrivs inom
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äldreomsorgen, och även inom hela socialtjänsten, ska fortsatt bedrivas och
utvecklas. De kvalitetsregister som finns inom äldreomsorgens
verksamhetsområden bör även finnas kvar och förvaltas, då de bidrar till en
stor kunskapsökning och kunskapsspridning inom äldreomsorgens område.
Registren bidrar även till att värdefull statistik.
Kommunledningskontoret anser dock att SKL:s rekommendation inte ska
antas. Kontoret ställer sig negativt till att införa ytterligare en medlemsavgift
med samma konstruktion som den ordinarie medlemsavgiften.
Kommunledningskontoret ställer sig frågande till att införa en medlemsavgift
som till stora delar ska vara riktad mot SKL:s arbete med äldreomsorg. Om
behov av finansiering skulle uppstå inom andra områden framöver ser
Kommunledningskontoret att det finns en risk att medlemsavgifter även
föreslås för att bekosta nya utvecklingsbehov.
Kommunledningskontoret anser att finansieringen för SKL:s arbete inom
området bör kunna ske inom organisationens befintliga finansieringsram.
Kommunledningskontoret kan dock tänka sig att respektive kommun kan bidra
till finansieringen av kvalitetsregister för sina egna berörda verksamheter.
Formen för finansieringen blir i så fall en särskild finansiering för respektive
register istället för en permanent finansiering av ett antal aktiviteter med oklar
framtida kostnadsutveckling. Kommunledningskontoret ställer sig även positivt
till att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. Detta
utvecklingsarbete ska då ske med kommunerna utifrån behov och utmaningar
inom socialtjänstens område. Även dessa register bör då utvecklas och
implementeras utifrån särskild finansiering istället för en permanent
finansiering.

Barnperspektiv
Att arbeta med kunskapsutveckling och kunskapsstyrning inom socialtjänsten
är viktigt ur ett barnperspektiv för att på bästa sätt stötta barn i utsatthet. Detta
stöd ska ske oavsett finansieringsform.
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Datum

2019-05-16

Vår beteckning

KS 18/0530

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
T.f. Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Beslut sänds till
 Sveriges Kommuner och Landsting, registrator@skl.se
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2018

Vårt ärendenr:
18/00003

2018-12-14

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
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se

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

Vårt dnr: 18/00295

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.
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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 hälsooch 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 hälsooch 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 ledningsoch 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.
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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.
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Karin Svalfors
Samhällsplanerare
Övergripande samhällsplanering
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om ny busshållplats
vid Sandhagsrondellen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar att det planeras en ny
hållplats vid Kockbackarondellen. Region Stockholm (SL) vill dock inte
förlänga busslinjen in på Kockbackavägen.

Sammanfattning
Den 12 november 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om ny
busshållplats vid Sandhagsrondellen. Förslagsställaren skulle vilja att det fanns
en närmare hållplats till exempel vid Sandhagsrondellen. Förslagsställaren
hänvisar till att det är mer än 400 personer som skulle få nytta av den nya
hållplatsen och att bussen bara skulle ta två minuter längre tid.
Kommunen håller med om att områdena runt Kockbackavägen behöver få
närmare till busshållplats. Det är dock Region Stockholm (tidigare Landstinget)
och inte kommunen som ansvarar för kollektivtrafiken, och de anser att det
skulle förlänga körtiderna för mycket på linje 555 att köra in på
Kockbackavägen. Kommunen har därför istället jobbat med att hitta lämplig
plats för ny hållplats på Enköpingsvägen.
Kommunen har nu planerat och projekterat nya hållplatser (en i vardera
riktningen) på Enköpingsvägen, nära Kockbackarondellen. Projektet finns med
i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. Samhällsbyggnadskontoret
hoppas ha pengar till att bygga hållplatserna och gång- och cykelvägen nästa
år, 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019

•

Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2018 § 132 att lämna
över förslaget till Kommunstyrelsen för beslut

•

Medborgarförslag om ny busshållplats, inkom den 12 november 2018

Ärendet
Den 12 november 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om ny
busshållplats vid Sandhagsrondellen. Förslagsställaren, som åker buss varje
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Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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dag, måste gå cirka en kvart för att komma till närmaste busshållplats och
skulle därför vilja att det fanns en närmare hållplats till exempel vid
Sandhagsrondellen. Förslagsställaren hänvisar också till att det är mer än 400
personer som skulle få nytta av den nya hållplatsen och att bussen bara skulle
ta två minuter längre tid.
Kommunen håller med om att områdena runt Kockbackavägen behöver få
närmare till busshållplats. Det är dock Region Stockholm (tidigare Landstinget)
och inte kommunen som ansvarar för och beslutar om kollektivtrafiken och hur
bussarna ska gå. Men kommunen har olika kontakter med både Region
Stockholms trafikförvaltning och Nobina som kör bussarna. Vid dessa
kontakter diskuteras olika förslag för att kollektivtrafiken ska bli så bra som
möjligt. Frågan om att områdena runt Kockbackavägen behöver få närmare till
busshållplats har diskuterats länge. Men det har tyvärr varit svårt att hitta en
genomförbar lösning.
Vi har bland annat diskuterat att låta bussen gå upp på Kockbackavägen, vända
vid Sandhagsrondellen och gå ner igen till Enköpingsvägen. Men Region
Stockholms trafikförvaltning och Nobina anser inte att det är möjligt att göra
denna så kallade skaftkörning. Det skulle förlänga körtiderna för mycket på
linje 555, som redan idag kan ha svårt att passa pendeltågen vid stationen.
Kommunen har därför istället jobbat med att hitta lämplig plats för ny hållplats
på Enköpingsvägen, i ett läge som blir närmare än de hållplatser som redan
finns. Ett problem som bidragit till att det fortfarande inte har byggts några nya
hållplatser är att det är många olika markägare i området.
Nu har kommunen planerat och projekterat nya hållplatser (en i vardera
riktningen) på Enköpingsvägen, nära Kockbackarondellen. I samband med
detta har kommunen också planerat ny gång- och cykelväg från hållplatserna,
längs Kockbackavägen till den gång- och cykelväg som redan finns. Detta så
att man kan ta sig säkert till och från hållplatserna. Projektet finns med i
kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. Vi hoppas att vi har pengar till
att bygga hållplatserna och gång- och cykelvägen nästa år, 2020.

Barnperspektiv
En väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att barn på egen hand ska
kunna förflytta sig lite längre sträckor. Barnen som ska åka buss till och från
områdena runt Kockbackavägen har idag långt till närmaste hållplats. Inte
minst för barnen är därför de planerade nya busshållplatserna och gång- och
cykelvägen viktiga.
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Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef Övergripande
samhällsplanering

Bilagor
1. Medborgarförslag om ny busshållplats, inkom den 12 november 2018
Beslut sänds till
• Förslagsställaren
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Datum

2019-04-17

Sanna Ajaxén
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 18/0317
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.

Sammanfattning
Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört
talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att
bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en
simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19
september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för
fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många
fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna
på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle
även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser.
Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng
inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering
om frågan blir aktuell i framtiden.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019.
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Ärendet
Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört
talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att
bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en
simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19
september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Badstränder i kommunen
Kommunen har många fina badstränder vilket innebär att utomhusbad finns
tillgängligt för kommunmedlemmarna. Varje badsäsong kontrolleras
badvattenkvaliteten vid kommunens åtta offentliga badplatser, Björknäs,
Frölunda, Frölunda Grillplats, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön, Stigstorp och
Vallbyvik. Vattenprovtagningen sker kontinuerligt under sommaren och
därefter sker en bedömning efter varje provtagningstillfälle. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens senaste mätning som genomfördes den 27 juli 2018
klassificerades två av kommunens allmänna bad som ”Bra kvalitet”. Övriga
sex badplatser bedömdes som ”Utmärkt kvalitet”. Då kommunmedlemmarna
har tillgång till badplatser som underhålls av kommunen med fina
vattenkvaliteter finns inget större behov av att anlägga utomhusbassänger.
Det är även så att majoriteten av kommunens allmänna badstränder ligger
placerade i Kungsängen.
Simhallen i Bro
Det finns inte något beslut fattat kring att en utomhussimbassäng ska byggas i
Bro, det finns inte heller någon utredning eller pågående utredning som visar
att så är fallet. Enhetschefen för simhallen i Bro finner dock att om en
utomhusbassäng skulle anläggas, bör den placeras vid simhallen i Bro då
resurser och personal skulle kunna ordnas mer effektivt.
Simhallen i Bro är stängd sex veckor under sommarsäsongen eftersom antalet
besök och efterfrågan generellt är mycket låg under denna säsong. Fördelen är
därför att personal från simhallen skulle kunna omplaceras till
utomhusbassängen under denna period. Personal från simhallen är
livräddningsutbildade och känner väl till risker och säkerhet som måste tas
hänsyn till vid allmänna bad. Om en utomhusbassäng anläggs kommer det att
finnas ett behov för ökad personalstyrka på simhallen, men det skulle
effektiviseras och inte behövas anställas lika många som om bassängen skulle
anläggas vid en annan plats.
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En utomhusbassäng i anslutning till simhallen skulle även innebära att
kostnader för underhåll skulle effektiviseras. Befintligt maskinrum och
vattenreningssystem skulle kunna utnyttjas till båda anläggningarna vilket
skulle sänka kostnaderna för projektet. Fördelar med att anlägga en
utomhusbassäng vid Kungsängens IP skulle vara att energi mellan isbanan och
utomhusbassängen skulle kunna återanvändas. Den kalla energin skulle kunna
användas för att frysa isbanor och den varma energin skulle kunna användas
vid uppvärmning av vatten i utomhusbassängen. Trots detta skulle förmodligen
kostanden för projektet sänkas betydligt om den skulle placeras i anslutning till
simhallen.
Enhetschefen för simhallen i Bro är positiv till en utomhusbassäng men menar
även att detta bör undersökas mer noggrant. Han menar att simhallen är i ett
större behov av exempelvis en utbildningsbassäng, vilket är en bassäng med
höj- och sänkbar botten, som kan användas av flera målgrupper bland annat
simskola, rehab och motion. En utomhusbassäng skulle förmodligen bli
användbar under tre månader om året medan en utbildningsbassäng har ett
större användningsområde under resten av året.
Analys
Det finns en förståelse för att ett utomhusbad är önskvärt för
kommunmedlemmarna. Det finns även anledningar till att en större utredning
för en ny bassäng bör göras i framtiden då befolkningsantalet i Upplands-Bro
ökar samt för att motivera projektet ekonomiskt. I nuläget finns dock inga
planer på att anlägga en utomhusbassäng varken i Bro eller Kungsängen. Då
kommunmedlemmarna har tillgång till lokala underhållna badstränder med bra
vattenkvaliteter anses behovet av utomhusbad vara uppfyllt. Placeringen för en
eventuell utomhusbassäng skulle även gynnas av närhet till simhallen för att
kunna utnyttja simhallens resurser på ett mer effektivt sätt. Detta skulle även
innebära att behörig och kompetent personal skulle finnas tillgänglig.
Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng
inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering
om frågan blir aktuell i framtiden.

Barnperspektiv
Det finns en förståelse för att även barn önskar att utomhusbassänger ska
anläggas, men i dagsläget finns många allmänna bad att tillgå med fina
vattenkvaliteter. Skulle en utomhusbassäng i framtiden utredas kommer ett
barnperspektiv att appliceras där bland annat säkerhetsaspekter och geografisk
placering skulle tas i beaktning.
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Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. Kommundirektör

Bilagor
1. Medborgarförslag om att bygga en utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut §23 2019-04-02
3. Kommunfullmäktiges beslut §97, 2018-09-19.
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2019-04-02

Remiss - Medborgarförslag om att
bygga en utomhusbassäng vid
idrottsplatsen i Kungsängen
Dnr KFN 18/0170

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.

Sammanfattning
Den 3 september lämnades ett medborgarförslag in om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i Kungsängen. Förslagsställaren har hört
talas om att en utomhusbassäng är planerad att byggas i Bro, men anser att
bassängerna bör bli fördelade till olika delar av kommunen då Bro har en
simhall till skillnad från Kungsängen. Kommunfullmäktige valde den 19
september att lämna vidare förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med avdelningschef för
fritidsenheten och enhetschef för simhallen i Bro. I kommunen finns många
fina allmänna badstränder som kommunen underhåller. Enligt Havs- och
vattenmyndighetens provtagningar vid kommunens badplatser visar analyserna
på att det även är mycket bra kvaliteter på vattnet. Ett projekt som detta skulle
även kräva ett omfattande underhåll och personalresurser.
Kultur- och fritidskontoret har utrett förslaget och finner att en utomhusbassäng
inte är aktuell i nuläget, men tar med sig synpunkter om geografisk placering
om frågan blir aktuell i framtiden.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 3 september 2019



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2019

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget då en
utomhusbassäng inte är aktuell i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden tar
med sig synpunkter om geografisk placering om frågan blir aktuell i framtiden.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till:


Förslagsställaren

Sammanträdesdatum:

2019-04-02
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

§ 97

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Medborgarförslag om att bygga en
utomhusbassäng vid idrottsplatsen i
Kungsängen
Dnr KS 18/0317

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en utomhusbassäng vid
idrottsplatsen i Kungsängen.

Beslutsunderlag

Inkommet medborgarförslag daterat den 3 september 2018
Beslutet skickas till:



Kultur- och fritidsnämnden
Förslagslämnaren
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2019-04-23

Sanna Ajaxén
Kanslistaben

Vår beteckning

KS 16/0326
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige går inte vidare med medborgarförslaget om obegränsad
ledsagarservice då ledsagarservice är en insats som ska beviljas först efter en
individuell bedömning samt att det kan strida mot likställighetsprincipen.

Sammanfattning
Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett
odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna
serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att
införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser
förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som
det gynnar den enskilde individen.
Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till
socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska
göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan
komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål.
Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala
tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt
medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot
likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019



Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63



Inkommet medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3
november 2016.
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Ärendet
Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige tog beslut
den 30 november 2016 § 130 om att överlämna medborgarförslaget till
Socialnämnden för yttrande. Socialnämnden blev tilldelade medborgarförslaget
för yttrande den 15 december 2017. Den 24 maj 2018 § 63 yttrade sig
Socialnämnden i frågan.
Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett
odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna
serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar.
Förslagsställaren anser vidare att en enskild tjänstemans personliga inställning
och åsikter kan påverka om den enskilde beviljas ledsagarservice i kommunen.
Genom att införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i
kommunen så anser förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska
fördelar samtidigt som det gynnar den enskilde individen.
Ledsagarservice är en insats som kan beviljas med stöd av såväl
socialtjänstlagen (2001:453), som lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387). Insatsen syftar till att bryta den isolering som
äldre och funktionshindrade kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att
besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet. Ledsagning kan ej ges
i hemmet, utan är knuten till aktiviteter ute i samhället. Socialnämndens
insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom
eller henne (3 kap. 5 § SoL). Det gäller även insatser som ges med stöd av LSS
(6 § LSS). Det betyder att varje utredning ska genomsyras av respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet och att utredningsarbetet så långt
möjligt ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde.
I förarbetena till SoL (prop. 2000/01:80 s. 91) anförs bland annat att en
sammanvägning ska göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken
insats som kan komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet,
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den
enskildes önskemål. Det finns således inte en obegränsad frihet för den
enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader, vilket
förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag. Att införa obegränsad
ledsagarservice kan även strida mot likställighetsprincipen, 2 kap 2 §
kommunallagen. Enligt denna princip så ska kommunen behandla sina
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för att inte göra det. Att endast
ge fri ledsagning till vissa grupper innebär risk att likställighetsprincipen inte
uppfylls.
Vidare så framgår det i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 för
handläggning och dokumentation av ärenden enligt SoL, LSS, LVU och LVM
att ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och
utvärdering av en beslutad insats.
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Datum

2019-04-23

Vår beteckning

KS 16/0326

Barnperspektiv
Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Socialnämndens beslut den 24 maj 2018 § 63
2. Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130
3. Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 november 2016.
Beslut sänds till
 Frågeställaren
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum:

2018-05-24

Medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice
Dnr SN 17/0156

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun.
Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett
odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna
serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att
införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser
förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som
det gynnar den enskilde individen.
Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till
socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska
göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan
komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål.
Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala
tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt
medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot
likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018



Bilaga - Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130



Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3
november 2016.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

§ 130

Sammanträdesdatum:

2016-11-30

Medborgarförslag om obegränsad
ledsagarservice
Dnr KS 16/0326

Beslut

Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice överlämnas till
Socialnämnden för yttrande.
____________

Sammanfattning

Sven Aivert inlämnade den 3 november 2016 ett medborgarförslag om
införande av obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta
kommuninnevånare som är i behov av den service insatsen.
Kommunfullmäktige föreslås överlämna förslaget till Socialnämnden för
yttrande. Socialnämndens yttrande kommer sedan att beslutas i
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag som inkom den 3 november 2016.

Yttranden
Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutet skickas till:
 Förslagställaren
 Socialnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-04-24

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 19/0240

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Undertecknande av anvisningar på
bankräkningar, plusgiro mm
Förslag till beslut
Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar
undertecknas av:
- kommundirektör Ida Texell
- ekonomichef Roger Sundholm
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- utvecklingschef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind
två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av
någon av följande personer:
- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn
- ekonomiassistent Githa Forsman

Sammanfattning
Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen besluta hur
bank- och checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton,
värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas. Med
anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-04-24
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Beslut sänds till
 De utsedda

Vår beteckning

KS 19/0240
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 19/0239

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och
borgensförbindelser mm - firmatecknare
Förslag till beslut
1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar,
avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar
ska undertecknas av:
 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson
två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:
 Kommundirektör Ida Texell
 Utvecklingschef Karl Öhlander
 Ekonomichef Roger Sundholm
 Personalchef AnnCatrin Brattström
 Kommunikationschef Sara Eklind
 Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen
2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av:
 Ekonomichef Roger Sundholm eller
 Kommundirektör Ida Texell

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur
utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal
och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att ny
Kommunstyrelse valts och ny ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande har utsetts behöver gällande beslut ändras.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 19/0239

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019.

Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Beslut sänds till
 De utsedda.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-04-24

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 19/0236

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Ansökan till sociala investeringsfonden Studiebron
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Gymnasie- och arbetslivsnämnden 1,8 mnkr ur
sociala investeringsfonden för projektet Studiebron.

Sammanfattning
Arbetet inom det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett
skoluppdrag som syftar till att hjälpa avhoppade gymnasieungdomar tillbaka
till studier eller till en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta krävs ett
brett och tätt samarbete med flera olika instanser inom kommunen.
Projektidén Studiebron bygger på att starta upp en fysisk verksamhet under
dagtid – en mötesplats där ungdomar kan få hjälp av olika professioner utifrån
sina behov och sitt nuläge. Idén utgår ifrån resultatet ifrån ett av Sveriges
största EU-finansierade projekt #jagmed där just en bra mötesplats har varit en
av de bästa framgångsfaktorerna för att få ungdomar tillbaka till gymnasiet.
Projektet som beräknas pågå i 1,5 år beräknas kosta 1,8 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 april 2019.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutet bedöms ha barnperspektivet i beaktande.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 19/0236

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 14 Projektansökan till sociala
investeringsfonden – Studiebron
2. Projektansökan till sociala investeringsfonden - Studiebron
Beslut sänds till
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
 Revisorerna

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

Projektansökan till sociala
investeringsfonden. Studiebron
Dnr GAN 19/0041

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden överlämnar ansökan om medel från den
sociala investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat
Skoluppdrag som syftar till att hjälpa avhoppade gymnasieungdomar tillbaka
till studier eller till en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta krävs ett
brett och tätt samarbete med flera olika instanser inom kommunen, tex
Utbildningsförvaltningen, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och andra aktörer
inom utbildning. Tätt samarbete sker även med myndigheter och externa
företag och gymnasieskolor.
Det kommunala aktivitetsansvaret har under flera år varit i behov av utveckling
och fler resurser. Därför anställdes två ungdomscoacher under hösten 2018
genom projektet ”Insteget” (finansierat av Sociala Investeringsfonden).
Tillsammans med en KAA-samordnare arbetar denna grupp uppsökande för att
fånga upp och hjälpa de ungdomar i åldern 16-19 år som hoppat av
gymnasiet. Genom coachning får varje ungdom hjälp utifrån sina
förutsättningar och behov.
En av de största utmaningarna vi har i kommunen idag är att inkludera alla de
ungdomar som står utanför både studier och arbete och få dem tillbaka till
studier eller egen försörjning. För att lyckas med detta räcker det inte bara med
ett bra individuellt stöd från oss ungdomscoacher. Det behövs även annan typ
av hjälp från andra professioner som i vanliga fall återfinns inom gymnasiet,
exempelvis studievägledare, kurator, psykolog eller specialpedagog.
Vad vi saknar idag är alternativa flexibla vägar att slussa ut ungdomar i studier
när individen har återfått motivationen att återgå till studier eller introduceras
till ett arbete. Detta för att ungdomen på sikt ska studera på gymnasiet igen och
läsa på vanligt sätt. En ungdom som hoppar av ett gymnasieprogram i
september blir med dagens regler tvungen att vänta till augusti nästkommande
läsår innan hen kan studera igen. Detta medför en stor risk att ungdomen
kanske inte väljer att studera igen. En gymnasieexamen är idag en av de bästa
skyddsfaktorerna för att inte hamna i utanförskap och något som majoriteten av
arbetsgivare har som ett grundkrav för en anställning.
För många av de ungdomar som vi möter har skolan varit en kamp under flera
år. De är ofta skoltrötta och har tappat tron på sig själva. För dem kan en
praktik eller möjligheten att kunna arbeta vara en bra lösning för att få en paus.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-04

De har sedan möjlighet att återuppta sina studier senare genom
Vuxenutbildningen, Yrkesutbildningar eller Folkhögskola.

Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2019
2. Projektansökan ”Studiebron – Insatser för ungdomar 16-20år utanför
studier och arbete”
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen



Gymnasie- och arbetslivsnämnden



Socialnämnden
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Ansökan till Sociala
Investeringsfonden
Studiebron- Insatser för ungdomar 16-20 år utanför
studier och arbete.
Version 2019-03-18
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1

Bakgrund och nuläge

Arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, förkortat KAA är ett
lagstadgat uppdrag som syftar till att hjälpa avhoppade gymnasieungdomar
tillbaka till studier eller till en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta
krävs ett brett samarbete mellan olika instanser inom kommunen såväl som
myndigheter och externa företag. För att uppnå detta krävs ett brett och tätt
samarbete med flera olika instanser inom kommunen, tex
Utbildningsförvaltningen, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och andra aktörer
inom utbildning. Tätt samarbete sker även med myndigheter och externa
företag och gymnasieskolor.
I Skolverkets allmänna råd står följande:
”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt med
inte har fyllt 20 år eller inte genomför eller har fullföljt gymnasieutbildning
eller motsvarande.”
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de
ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i
första hand syfta till att motivera ungdomen att påbörja eller återuppta
utbildning.”
Källa: Skolverkets allmänna råd 29 kap. 9§

Det kommunala aktivitetsansvaret under flera år varit i behov av utveckling i
Upplands-Bro kommun. I förhållande till kommunens storlek och antalet
folkbokförda ungdomar i åldern 16-20 år har vi haft fler ungdomar utanför
gymnasiet än riksgenomsnittet i Sverige. Under två gånger per år rapporterar
varje kommun in statistik för arbetet inom KAA till SCB. Siffror som även
Skolverket tar del av.
Sedan i höstas finanserias två ungdomscoacher genom Sociala
investeringsfonden i kommunen genom projektet Insteget för detta uppdrag.
Tillsammans med en KAA-samordnare som även projektleder Insteget arbetar
denna grupp uppsökande för att hjälpa ungdomar som har hoppat av
gymnasieskolan. Genom coachning få varje ungdom hjälp utifrån deras nuläge
och behov.
Insteget är ett projekt i samarbete mellan kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret för att främja inkludering och
integration på arbetsmarknaden och i samhället för ungdomar och unga
vuxna15-24 år som är i riskzonen för utanförskap. Projektet syftar till att
främja egen sysselsättning och ökad livskvalitet för individen och minskade
kostnader för kommunen. Inte minst kan detta projekt på sikt bidra till ökad
trygghet och mindre utanförskap och riskbeteenden hos ungdomar. Genom en
helhetssyn på nyttan för deltagaren, samhället och kommunen har vi skapat ett
5
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projekt utifrån HEP-fokus vilket är den metod som vi arbetar utifrån i
kommunen idag.
En av de största utmaningarna vi har i kommunen idag är att inkludera alla de
ungdomar som står utanför både studier och arbete och få dem tillbaka till
studier eller ut i arbete.
För att få tillbaka ungdomar i studier eller sysselsättning räcker det inte bara
med ett bra individuellt stöd från oss ungdomscoacher. Det behövs även annan
typ av hjälp från andra professioner som i vanliga fall återfinns inom
gymnasiet. på detta är studievägledare, kurator, psykolog eller specialpedagog.
Vad vi saknar idag är alternativa flexibla studievägar att slussa ut ungdomar i
studier när individen har återfått motivationen att återgå till studier eller när de
introduceras till arbete. Detta för att ungdomen på sikt ska kunna introduceras
till gymnasiet igen och läsa på vanligt sätt eller bli självförsörjande genom en
anställning. En ungdom som hoppar av ett gymnasieprogram i september blir
med dagens regler tvungen att vänta till augusti nästkommande läsår innan hen
kan studera igen. Detta medför en stor risk att ungdomen väljer att inte börja
studera alls. En gymnasieexamen är idag en av de bästa skyddsfaktorerna för
att inte hamna i utanförskap och något som majoriteten av arbetsgivare har som
ett grundkrav för anställning.
För många av de ungdomar som vi möter har skolan varit en kamp under en
längre tid och när de nått gymnasieåldern är de ofta skoltrötta och har tappat
tron på sig själva. För dem kan en praktik eller möjligheten att kunna arbeta
vara en bra lösning för att få en paus. Men för att kunna praktisera och skaffa
sig erfarenhet för att sedan komma in på arbetsmarknaden krävs det bland
annat att de kan ta sig till/från sin praktik. Dessa ungdomar har möjlighet att
återuppta sina studier genom Vuxenutbildningen, Yrkesutbildningar eller
Folkhögskola.
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Projektidé

Projektidén går ut på att intensifiera insatserna för ungdomar 15-20 år som är i
risk för utanförskap. Det gäller främst flexibla möjligheter till studier men
också att möjliggöra för ungdomarna att praktisera och genom det skaffa sig
yrkeserfarenheter. Det handlar i första hand om att ge ungdomar som har
hoppat av gymnasiet samma förutsättningar som de hade haft rätt till om de
hade varit inskrivna på en gymnasieskola.
I kommunens budget för 2019 står att läsa under Gymnasie- och
arbetslivsnämnden: ” 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. ”
Källa. Upplands-Bro kommunbudget för 2019

Studielokal ”Bron”
Vi vill skapa en fysisk mötesplats för ungdomar att gå till under dagtid. Det
fyller både det sociala behovet och att tillhöra och finnas med i ett
sammanhang vilket går förlorat när ungdomen inte längre tillhör en skola och
blir hemma.
På mötesplatsen ska det finns möjlighet att studera flexibelt för att få lyckas i
ett eller flera ämnen. Att kunna erbjuda hjälp genom elevhälsa för de ungdomar
som mår dåligt och stöd från vuxna inom flera yrkeskategorier.
Efter att tagit del av slutrapporter från ett av Sveriges största EU-finansierade
projekt #jagmed som varit ett 3 årigt projekt där 31 kommuner har arbetat med
målgruppen avhoppade gymnasieungdomar kan vi konstatera att en bra
mötesplats har varit en av det bästa framgångsfaktorerna för att få ungdomar
tillbaka till gymnasiet.
En fysisk plats att gå till utanför ordinarieskola där ungdomar getts möjlighet
att få hjälp av olika professioner utifrån sina behov och sitt nuläge. Där har
ungdomar träffat andra människor och på det sättet inte tappat ett socialt
sammanhang och fått möjlighet studera i liten skala utifrån individens
förutsättningar och få hjälp av vuxna.
Inom #jagmed projektet har det funnits många kommuner som storleksmässigt
liknar Upplands-Bro. Nyköping, Katrineholm och Köping är goda exempel där
lyckade mötesplatser har skapats för att benämna några.
Källa: www.jagmed.se

Vår projektidé bygger på att starta upp en fysisk verksamhet under dagtid i
Ungdomsgårdens Brons lokaler i Bro. Coacher, duktiga pedagoger och studieoch yrkesvägledning är en nyckelfunktion för att lyckas hjälpa unga mot
studier och arbete.
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Coacherna tar hand om det individuella arbetet med ungdomen och får en
spindel i nätet funktion medan en studievägledare ska kunna erbjuda
regelbundna återkommande mötestider för studievägledning både mot
gymnasiet och Vuxenutbildningen.
De studier som erbjuds ska vara flexibla gymnasiekurser genom en pedagogisk
bra digitaliserad plattform som används av flertalet kommuner inom KAA.
Denna används i flera kommuner redan idag exempelvis i Järfälla. Plattformen
är anpassad för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
kan även användas digitalt i hemmiljö. Vi ser även att en digitalplattform
skulle kunna erbjudas till kommunens många hemmasittare som är elever som
är inskrivna på gymnasiet och i grundskolan men som inte går till skolan utan
är hemma. Idag har många skolor svårt att hjälpa dem eftersom det kräver en
till en hemundervisning.
På mötesplatsen ska man ha även tillgång till en fysisk person som kan hjälpa
ungdomar med sina kurser, peppa och hjälpa dem att komma igång. Många av
dessa ungdomar behöver även hjälp av specialpedagog när det gäller
studieteknik.
Inom vår målgrupp är den psykiska ohälsan stor. Gymnasiet brukar säga att en
avhoppad elev bör räknas som 10 välfungerade elever när det kommer till
behovet av stöd och hjälp som eleven har. Hjälp i form av elevhälsopersonal är
en annan del av den hjälp som försvinner för ungdomar som hamnar utanför
gymnasiet därför bör det finnas möjlighet att boka in regelbundna möten med
elevhälsopersonal vissa tider på mötesplatsen. Andra aktörer som bjuds in
regelbundet kan vara företag, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.
I bästa fall har ungdomen föräldrar som stöttar och hjälper dem både
ekonomiskt och pushar dem att försöka göra något vettigt av sin tid. När en
ungdom hoppar av gymnasiet hamnar de idag helt utanför samhället både när
det gäller att finnas i ett sammanhang men också ekonomiskt efter som de
förlorar sitt CSN och busskort när de skrivs ut från skolan.
Vi har många utsatta ungdomar i vår kommun som är helt beroende av sitt
studiebidrag. De kan vara att deras föräldrar kastar ut dem när de inte går i
skolan, de saknar vinterjacka eller får inte frukost varje dag. Utan sitt busskort
har de inte möjligheten att ta sig till sin praktikplats eller till möten med oss om
de bor avskilt. Därför bör de ungdomar som vill ha vår hjälp och som
genomför aktiviteter som motsvarar heltid få rätt till att söka studiebidrag via
CSN och ett SL-terminskort för att ta sig till studier eller praktikplatser.
Flertalet ungdomar har haft svårigheter redan på grundskolan och i takt med att
kunskapskraven ökar på gymnasiet och många lider av neuropsykiatriska
funktionsvariationer eller andra hälsoproblem så hoppar de av.
Med projektet Insteget har vi lyckats att fånga upp de ungdomar som idag
saknar sysselsättning och kan erbjuda dem ett bra individuellt stöd utifrån varje
ungdoms nuläge genom coachning. I somras hade vi ca 250 ungdomar i KAA
där ca 200 av dessa hade okänd sysselsättning nu har vi 130 stycken och av

8

Ansökan till Sociala Investeringsfonden

dem har vi ca 30 som har okänd sysselsättning som vi försöker få kontakt med
på olika vis genom uppsökande verksamhet.
Vi träffar dem individuellt och utgår från varje individs behov och nuläge.
Detta ska görs i nära samarbete mellan olika avdelningar i kommunen och i
samverkan med Arbetsförmedlingen, externa aktörer och arbetsgivare i
kommunen.
Förutom konkreta åtgärder med ungdomar som redan är i utanförskap så ser vi
det förebyggande arbetet som minst lika viktigt.
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3

Målgrupp

Ungdomar 15-16 år grundskoleelever i årskurs 9
Ungdomar som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Dessa elever lyder
under skollagen för grundskolan vilket innebär att de har skolplikt och
huvudman har det övergripande ansvaret för elevens skolgång.
Vårt arbete med dessa elever handlar om fånga upp elever som går sista
terminen på grundskolan med hög frånvaro. Här kommer samverkan med
befintlig skolpersonal och elevhälsoteam har en avgörande roll i arbetet.
Främst gäller det att motivera eleven att hänga i och i den mån det går att klara
så många grundskolebetyg som möjligt och få stöd genom studievägledare och
kreativa lösningar hitta hjälp i den befintliga skolan där leven går. Det går även
att arbeta med att kartlägga frånvaron hos grundskolelever för att se vilka som
är i riskzonen att inte klara en grundskoleexamen och bygga övergångar mot
Introduktionsprogrammen på Upplands-Bro gymnasiet. Men också att
säkerställa att dessa ungdomar söker sommarjobb eller uppmana dem att söka
till sommarskola.
Ungdomar 16-18 år som varken studerar eller arbetar
Denna grupp omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Ungdomar som saknar behörighet till gymnasiet

Ungdomar som saknar behörighet till gymnasiet har rätt att studera på
Individuella programmet, IM på gymnasiet och kan löpande under läsåret
skrivas in på IM under året och studera utifrån en individuell studieplan för att
på sikt bli behörig till gymnasiet och kunna söka in till nationellt program
efterföljande läsår om de har blivit behöriga.
Ungdomar som är behöriga till nationellt program som är 16-18 år

Det är denna målgrupp som idag står utan möjligheten att studera på ett
flexibelt sätt om de har hoppat av gymnasiet. Om de är under 18 år har de inte
möjlighet att studera på annat sätt än att söka in till gymnasiet nästkommande
läsår om de har betygspoäng som de kommer in på. För denna grupp blir
studier på den tänkta studielokalen ”Bron” avgörande om de ska få möjlighet
att hålla liv i sina studier under sin tid utanför skolan. Denna grupp har ofta
skrivits från skolor runt om i länet och har ofta inte fått studievägledning och
inte fått hjälp med att söka in till nästkommande läsår av studievägledare vid
sin tidigare skola.
För gruppen ungdomar inom KAA tänker vi att ungdomar 16-17 år främst
kommer att ingå inom KAA arbetet med coacher. Där arbetar vi första hand
med att få tillbaka ungdomarna till gymnasiestudier eller praktik med vissa
undantag. Detta beror främst på att de är för unga för tex Arbetsförmedlingens
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insatser och att samhället bygger på att de ska studera på gymnasiet. Här tänker
vi att anpassade individuella lösningar för studier kan bli en framgångsfaktor
för att lyckas. Att hitta vägar för att kunna tillhandahålla busskort och en väg
som gör att de kan behålla sitt CSN bidrag och ha ett busskort så att de kan ta
sig till möten eller till en praktikplats.
Ungdomar 18-20 år
En övervägning görs, vissa kan läsa kurser eller yrkesutbildningar via
vuxenutbildningen. För andra kanske folkhögskola (Jakobsberg, Sundbyberg
t.ex.) är en lämplig skolform. Vissa ungdomar behöver ut i arbetslivet och göra
praktik eller gå en lärlingsutbildning. Här är samverkan med arbetslivet viktigt.
Denna grupp kommer vi i första hand att hjälpa ut i studier genom
Vuxenutbildningen eller Folkhögskolor eller ut i arbete. Denna grupp har även
möjlighet att få viss hjälp genom Arbetsförmedlingens insatser för unga.
För ungdomar som har fyllt 20 år och äldre finns en rad insatser när det gäller
möjligheten till studier genom Vuxenutbildningen. Det kan gälla studier på
deltid, distans eller folkhögskola. lärlingsutbildning eller SFI med
yrkesinriktning via Vuxenutbildningen. Men också insatser via
Arbetsförmedlingen eftersom flertalet av deras insatser gällande ungdomar
börjar gälla från de att ungdomen fyller 20 år genom ungdomsteamet eller
DUA på AF. Detta kan vara praktik, insatser genom ungdomsgarantin eller
andra insatser för ungdomar.
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•
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•
•
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•

Syfte och förväntade effekter
Ungdomar 15-20 år som idag är utanför både arbete och studier ska
inkluderas i studier, praktik eller arbete.
Minska antalet ungdomar i utanförskap med 50%
På sikt öka antalet som genomför sin gymnasieutbildning och får en
gymnasieexamen.
Ökad trygghet i samhället
Öka framtidstron hos ungdomar i utanförskap
Det långsiktiga målet i arbetet med dessa ungdomar är en fast etablering på
arbetsmarknaden – att få ett jobb och kunna behålla det.
Elever i årskurs 9 som riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå och
står längst ifrån arbetsmarknaden, ska bli behöriga att komma in på
gymnasiet.

Det övergripande målet är att ungdomarna aldrig behöver hamna i
bidragsberoende utan kommer direkt ut i egenförsörjning. För den grupp som
har bidragsberoende ska detta endast vara en kortare tillfällig lösning.
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5

Mål

Det övergripande projektmålet är att inga ungdomar i Upplands-Bro kommun
15-20 år ska vara utan sysselsättning och att de i första hand ska få hjälp
tillbaka mot studier genom flexibla lösningar trots gymnasieavhopp.
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6

Metod

Arbetet utgår från ett individanpassat och coachande förhållningsätt där den
enskilda ungdomen står i fokus. Vi arbetar utifrån individens nuläge, styrkor
och behov. En kartläggning ligger till grund och genom individuella
coachmöten med täta uppföljningar görs en planering utifrån ungdomens behov
och nuläge. Coachen och ungdomen skapar tillsammans en handlingsplan med
mål och delmål för det fortsatta samarbetet. Där bestäms om målet i första hand
ska vara mot att återgå till studier eller komma ut i arbete.
Hur processen ser ut och vilka aktiviteter som genomförs kan därför se mycket
olika ut.
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Exempel på aktiviteter:
 Individuellt samtal
 Handlingsplan
 Samtalsstöd vid möten med andra aktörer
 Samordning med andra aktörer
 Studievägledning
 Studieteknik
 Praktik
 Studiebesök
 Socialträning
 Hjälp med att söka arbete
 Studier

Samverkan
En annan stor del av arbetet handlar om samverkan med andra aktörer kring
ungdomen. Det kan exempelvis vara vårdnadshavare, skola, studievägledare,
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, och företag. Men det kan även förekomma
behov av samverkan med olika typer av vårdinstanser eller andra aktörer som
behövs för att ungdomen på sikt ska kunna komma ut i studier eller i arbete.
Coachen kan hjälpa till att boka möten, men också följa med och delta vid
möten tillsammans med ungdomen och vara ett stöd.
Genom god samverkan kan aktörer komplettera varandras arbete runt den unga
med gemensamma mål. Samtidigt blir det mindre rörigt för ungdomen med
färre kontakter. Här blir coachen lite av en koordinator som håller ihop arbetet
och driver det framåt.

Förebyggande arbete
En del av uppdraget är att arbeta proaktivt för att fånga upp elever i åk 9 med
hög frånvaro för att säkra övergångar från grundskola till gymnasiet. Men
också att förhindra att glapp uppkommer vid avhopp och ungdomen blir
hemma en längre tid utan sysselsättning pga. att han/hon faller mellan stolarna.
Att skapa rutiner och samverkan kring detta är därför otroligt viktigt.
I Upplands-Bro går många ungdomar i andra skolor i Stockholms län och
Bålsta så en god kontakt med studievägledare inför eventuell utskrivning är en
förutsättning för att ungdomar inte riskerar att bli hemma utan hjälp eller
sysselsättning efter skolavhopp.
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I flertalet fall har skolan och coach kunnat samverka så att eleven inte har
behövt skrivas ut genom tex samverkan kring anpassning vilket har gjort att
ungdomen stannat kvar i skolan. I dessa fall har coachen kunnat hjälpa till med
samtal och praktikplats vissa dagar i veckan och eleven har gått kvar i skolan
och haft vissa ämnen kvar samt bibehållit studiestöd, busskort och haft till gång
till elevhälsa och studievägledning.
Fokus på förebyggande insatser för elever i årskurs 9 som riskerar att inte
komma in på gymnasiet och står längst ifrån arbetsmarknaden. Detta behöver
samordnas med grundskolor i kommunen där det finns många elever som
riskeras att inte ha en plats till gymnasiet och hamna i utanförskap och
eventuellt till kommunala aktivitetsansvaret.
Uppsökande verksamhet inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA), där brev
skickas ut, telefonsamtal till ungdomar och när de inte svarar blir sista
instansen att knacka dörr.
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7

Ekonomiska effekter

Den största vinsten är att ungdomar i risk för utanförskap, kriminalitet och
långvarigt bidragsberoende kommer på rätt köl i livet.
Om projektet är lyckosamt kommer behovet av försörjningsstöd att minska.
Möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden ökar, vilket är den största
vinsten för individen. Alternativt går individen vidare till vidare studier inom
vuxenutbildning och därefter till fortsatt utbildning med möjlighet till egen
försörjning från CSN.
För kommunens del kommer detta på sikt att leda till ett minskat
försörjningsstödsberoende och lägre kostnader. Den största vinsten är en bättre
tillgång till arbetsmarknaden.
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8

Projektorganisation

Centrum för vuxenutbildning, arbete och näringsliv är projektägare.
Rapport i Arbetsmarknadsutskottet samt Kommunstyrelsen
Styrgrupp:
Tomas Stens, Chef centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad
Johan Boström, Magdalena Hesnel Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Mattias Jarl, Enhetschef Vuxenenheten, Socialkontoret
Anna Eriksson, bitr rektor Upplands-Brogymnasiet
Projektledare Anna Erlingsson, Samordnare kommunalt aktivitetsansvar
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9

Finansiering från sociala
investeringsfonden

Resursbehov; total kostnad för projektet:
Kostnad/år
Ungdomscoacher

Bekostas av andra medel

/Projektledare
Studie- och yrkesvägledare

336 000

50%
Lärare/Pedagogisk

336 000

handledare 50%
Elevhälsopersonal:

Bekostas av andra medel

Digital plattform för studier:

300 000

Kostnad SL terminskort:

80 000

Kursmaterial för studerande

50 000

ungdomar:
Lokalhyra och utrustning

100 000

Specialpedagog

Bekostas av andra medel

Administration kring CSN

Bekostas av andra medel

hantering av KAA ungdomar:
Kostnad totalt 1 år

1 202 000

Kostnad totalt projektet (1.5 år)

1 800 000
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10 Projekttid
1,5 år: 1 aug 2019 till 31 dec 2020
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11 Rapportering och uppföljning
Löpande uppföljning sker av projektledaren och rapporteras till styrgruppen.
Vid delårsbokslut och årsbokslut sker uppföljning och redovisning till
projektägarna.
Utvärdering av varje ungdom som deltagit i projektet varje halvår för att snabbt
fånga upp framgångsfaktorer och få dem delaktiga i projektets utveckling när
det gäller alltifrån aktiviteter till vilken typ av hjälp de behöver.
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12 Fortsättning efter projekttiden 31.12 2020
Vi kan konstatera att de ordinarie kommunala resurserna inte i dagsläget räcker
till de viktiga insatser som krävs för att lyckas med detta uppdrag.
En mycket viktig del av både projekt Insteget och Studiebron är därför att söka
extern finansiering, t.ex. genom att söka EU-medel ur ESF (European Social
Fund), eller andra lämpliga projektmöjligheter.
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1

Inledning

Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det
finska språket, då vi är en av de kommuner som blev invalda. Att vara finsk
förvaltningsområde betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda
lagstadgade rättigheter i kommunen, bland annat stärkt skydd för användning
av finska i kontakt med myndigheter och i äldre- och barnomsorgen.
Upplands-Bro får statsbidrag för att leva upp till lagens (2009:724) krav och för
åtgärder för att främja och bevara finska språket och kulturen.
Att implementera Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är ett
långsiktigt och kontinuerligt arbete. För att lyckas med det är det viktigt att
förtydliga vad man har för mål med verksamheterna. Därför har Upplands-Bro
kommun tagit fram denna handlingsplan.
Handlingsplanen är 2 årig och återkopplingen till Kommunstyrelsen sker i
samband med årsredovisning. Dock kan mål och aktiviteter uppdateras
kontinuernligt av ansvarig.

1.1

Finska språkets långa historiska närvaro i Sverige

Sverige och Finland har en lång gemensam historia. De var under drygt 600
år ett och samma rike, där svenska, finska och många andra språk talades.
Som ett resultat av kriget mot Ryssland förlorade Sverige den östra rikshalvan
- Finland - år 1809.
Det som avträddes till Ryssland i freden i Fredrikshamn var en tredjedel av ett
kungarike med Stockholm som huvudstad. Finska är således ett av de många
språk som genom tiderna har talats i Sverige.
När Sverige och Finland tillhörde samma rike var Stockholm, Mälardalen,
Värmland, Dalarna och Tornedalen de områden där finskan var mest utbredd.
Efter andra världskriget har stora finska befolkningsgrupper bildats i
storstäderna och på industriorter i södra och mellersta Sverige. Även
Norrbotten har en betydande Finskspråkig befolkning.
Idag bor ca 712 000 personer med finskt påbrå i Sverige (födda i Finland eller
minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland).
Man räknar med att ca 200 000 - 250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är
ett finsk-ugriskt språk och tillhör samma språkstam som till exempel samiska.
Språken som är närmast finskan är karelska och estniska. Finskan har som
sagt använts i Sverige så länge som Sverige funnits.
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Många finnar som flyttade till Sverige under 1500 - 1600-talet bytte språk till
svenska. En grupp som kallades svedjefinnar lyckades bevara finskan eller
vara tvåspråkiga in på 1960-talet.
Finskan är modersmål för ungefär fem miljoner människor i världen. Finskan
används också bland de övriga fyra nationella minoriteterna i Sverige.
Sverigefinnarnas finska är i stort sett lik finskan i Finland. Men i vissa moderna
ord som tunnelbana och mobiltelefon har svenskan påverkat. I talspråk bland
yngre sverigefinnar kan det finnas skillnader i grammatiken.

1.2

Sveriges minoritetspolitik

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter godkändes
av Europarådets ministerkommitté 1994. I december 1999 beslutade
riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdelsoch minoritetsspråk. Därmed erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och
tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna har dessutom en
särskild ställning som urfolk. Samtidigt erkändes jiddisch, romani chib, finska,
samiska och meänkieli som nationella minoritetsspråk.
De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under en lång tid. Grupperna
har en uttalad samhörighet och en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet.
Utmärkande för de nationella minoriteterna är att viljan att behålla den egna
identiteten är stor och kulturerna är en levande del av det svenska samhället
och en del av det svenska kulturarvet.
Från den 1 januari 2010 har vi en lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (SFS 2009:724) som stärker det skydd för vårt lands historiska
nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999. Det
folkrättsliga skyddet för minoriteterna och minoritetsspråken har sin grund i
Europarådets minoritets konventioner.
Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter syftar till att skydda de
nationella minoriteternas fortlevnad medan Minoritetskonventionens syfte är
att skydda Europas kulturella mångfald.
Av konventionerna kan det utläsas att det finns ett stort antal minoriteter i
Europa som levt i området en lång tid och som har ett eget språk och en egen
kultur. I konventionerna konstateras också att vissa minoriteters språk riskerar
att gå förlorade.
Den svenska riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett
erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Sverige erkände
därmed en historisk närvaro av flera minoriteter och en mångfald av språk
samt att dessa grupper ska ha möjlighet att upprätthålla och bevara sin kultur
och sitt språk.
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Ett språk som har ställning som nationellt minoritetsspråk uppfyller två
kriterier.


Det första är att det är ett språk och inte en dialekt.



Det andra är att det har talats kontinuerligt i Sverige i minst tre
generationer eller ungefär hundra år.

De fem nationella minoritetsspråken delas i två kategorier.
Den ena kategorin utgörs av landsdels- eller minoritetsspråk och innefattar
finska, meänkieli och samiska. Dessa språk har historisk-geografisk
anknytning i Sverige eftersom dessa av hävd har talats i vissa territorier i
Sverige.
Den andra kategorin benämns som territoriellt obundna språk och innefattar
jiddisch och romani chib.
Minoritetspolitikens mål är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att
stärka deras möjlighet till inflytande och att stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.
Den så kallade självidentifikationsprincipen innebär att varje individ själv
avgör om han eller hon tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna.

1.3

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010.
Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom
de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.
Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera
minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda
minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att
få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra
myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör
dem.
I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna
skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De
personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna
har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.
Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter
stärktes ytterligare. Kommunerna har till exempel skyldighet att anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna
lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
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Förutom denna lag så finns även Förordning (2009:1299) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och minoritetstänket finns även inbakad i både
språklagen och bibliotekslagen.

Lagstiftning

”Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om
äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av
tillämpningen av lagen. Lag (2018:1367)”
(1 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om
landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.”
(2 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som
denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller
minoritetsspråken. Lag (2018:1367)”
(3 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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6 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar om
förvaltningsområden och vilka kommuner som ingår. Då detta ändras varje år
när fler kommuner antas, så är denna del bäst att kolla upp varje gång.

”Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun
ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen.
En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan
ansöka hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får
besluta om utträde endast om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett
förvaltningsområde. Lag (2018:1367).”
(7 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Eftersom Upplands-Bro kommun blev en finskt förvaltningskommun 2010,
gäller även de särskilda rättigheterna i vår kommun.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Grundskyddet gäller samtliga nationella minoriteter i hela landet och
innebär att:



förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på
lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs,



det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,



barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt,



förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda
med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
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För de kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdet för
finska, samiska och/eller meänkieli gäller även särskilda rättigheter:



enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är
beslutsfattare,



myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att
på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.



myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på
minoritetsspråk.



förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i minoritetsspråken,



kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och
barnomsorg, helt eller väsentlig del på minoritetsspråken om någon i
förvaltningsområdet önskar detta.

1.4

Uppföljning av den nationella minoritetspolitiken

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget ett nationellt
uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp hur myndigheter
förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i sina
verksamheter.

Lagstiftning

”Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning
(2010:196).”
(2 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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”Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters
tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
när det gäller samer och samiska.”
(3 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Länsstyrelsen och sametinget är också ansvariga för kunskapshöjande
insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare,
tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter.
Sametinget ansvarar för frågor som rör samer och de samiska språken.
Länsstyrelsen ansvarar för frågor som rör judar, romer, sverigefinnar och
tornedalingar samt jiddisch, romani chib, finska och meänkieli.
Länsstyrelsen och Sametinget gör årligen en samlad bedömning av hur lagen
efterlevs och rapporterar detta till regeringen. Myndigheternas uppdrag avser
hela landet. Detta innebär till exempel att dom genomför informations- och
utbildningsinsatser samt ger stöd till kommuner och andra myndigheter.
I uppdraget ingår att fördela statsbidrag till kommuner, landsting/regioner och
till nationella minoritetsorganisationer.
Lagen består av ett grundskydd som gäller i hela landet och för samtliga fem
minoriteter och minoritetsspråk. Dessutom finns ett förstärkt skydd för
minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska i så kallade
förvaltningsområden.
I dagsläget ingår 81 kommuner och 15 landsting/regioner i
förvaltningsområdena för samiska, meänkieli och finska.
Uppdelat: 64 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 22 kommuner i det
samiska och 7 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.
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1.5

Övergripande målsättningar

Upplands-Bro kommun ska sprida kunskap om lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk bland politiker, kommunanställda och invånare i
kommunen, samt informera om de finskspråkigas rättigheter i kommunen.
Det är kommunens uppgift att synliggöra det finska språket och kulturen och
långsiktigt arbeta för att trygga det finska språkets ställning i kommunen med
hjälp av konkreta insatser inom kommunala verksamheter.
Målet är att tänket ska genomsyra alla våra verksamheter, att det ska vara
självklart med inslag av minoritetskultur i alla verksamheter där detta krävs
och efterfrågas. Detta är något som ska ligga med i kontorens egen budget
med möjlighet att söka om hjälp/bidrag för merkostnader i form av
statsbidraget.
Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har tagits fram i samråd med
representanter i vår interna samrådsgrupp som består av Kultur- och
fritidskontoret, utbildningskontoret, kommunledningskontoret samt
socialkontoret. Där efter har handlingsplanen gått igenom kommunfullmäktige
för godkännande.
Handlingsplanen syftar till att ge en helhetsbild av vad kommunen gör samt
mål för de nationella minoriteterna från och med 2019 och framåt. Målet är att
handlingsplanen ska bli ett verktyg för att underlätta arbetet och uppföljningen
när kommunen och minoriteterna ska samverka i fortsättningen.

I framtiden vill Upplands-Bro kommun:
 Hitta nya vägar för att revitalisera finska.
 Framhålla att kunskaper i finska är en merit vid rekrytering till
kommunala befattningar.
 Arbeta aktivt för att trygga finskans ställning genom att
tillhandahålla service på detta språk, erbjuda unga möjlighet till
språket samt med hjälp av kultursatsningar.
 Skydda och främja det nationella minoritetsspråket

Förutom de övergripande målsättningarna kommer även målsättningar per
kontor att presenteras längre fram, under respektive kontors rubrik.
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2

Statsbidraget

Statsbidraget till kommuner och landsting/regioner ska användas i samråd
med minoriteterna och ska gå till merkostnader i kommunen, landstinget och
regionen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommuner och
landsting/regioner redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att göra enligt
annan lagstiftning, till exempel dela ut föreningsbidrag eller anlita tolk.
Stadsbidraget ska gå till merkostnader.

Möjliga användningsområden är bland annat:










dialog och samråd med minoriteter
kartläggning
informationsinsatser och översättningar
organisationsöversyn och verksamhetsutveckling, tex inom förskola
och äldreomsorg
kultur- och språkinsatser
synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex skyltning
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur,
pedagogiskt material
del av personalkostnader
handlingsplan

Lagstiftning

”Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska
enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.”
(5§ Förordning (2018:2068) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är
avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och
landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för
att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.
Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de
behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska,
meänkieli respektive samiska.”
(8 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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”Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett
grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31
mars året innan bidraget betalas ut.
En kommun med
- mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
- upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
- upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
- upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
- 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.
En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver
grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.”
(9§ Förordning (2018:1967) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget
inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.
Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar
högst det belopp som inte har förbrukats.
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att
medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader
eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska
som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.”
(10 a § Förordning (2014:1543) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands
län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands
län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga
kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje
bidragsår.”
(11 § Förordning (2018:2068) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning
är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en
redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa
hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen
ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.”
(12 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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”Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte
överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får
överklagas.”
(14 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Upplands-Bro kommun har mindre än 50 000 invånare vilket gör att vi årligen
får ett grundbelopp. År 2018 motsvarar ett grundbelopp 660 000 kr.
Upplands-Bro kommun försöker varje år att använda dessa pengar på absolut
bästa sätt och i samråd med invånarna.
Kommunen rapporterar årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län över hur
statsbidraget har förbrukats. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans
med Sametinget uppdraget att följa upp tillämpningen av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Om en kommun inte använder
hela statsbidraget kan beloppet sättas ner året efter.
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3

Samråd och kartläggning

Upplands-Bro kommun har sedan 2014 ett öppet samråd varje år. Samt sen
hösten 2016 en referensgrupp med intresserade invånare som ses flera
gånger/år. Via dessa grupper samlar vi in förslag och önskemål som ska leda
oss i vårt arbete med finsk förvaltning och vi samarbetar i olika evenemang.
Även ett internt samråd med representanter från olika kontor har bildats under
våren 2019 för att på så sätt underlätta kontorens arbete och samarbete.

Lagstiftning
”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor.
Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta
deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.”
(5 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta
till deras förutsättningar.”
(5 a § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning
är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en
redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa
hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen
ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.”
(12 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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Mål sättningar och aktiviteter :
Hålla öppna samråd minst en gång årligen dit alla är välkomna.
Förbättra samarbetet mellan kommunens olika kontor och kunna
sprida kunskap om lagen.
Bilda/arbeta med en referensgrupp med invånare som har till uppgift
att ta fram idéer och förslag med samrådets information som grund.
Kartlägga den sverigefinska minoritetens behov och önskemål, dels via
samrådsmöten, dels via andra kanaler och forum, t.ex. förslagslåda på
biblioteket, pappersenkäter och enkäter på webben.
Ha tillgång till certifierade finska tolkar via Tolkförmedlingen.
Det är viktigt att receptionen/växeln har kunskap om vilka anställda i
kommunen som kan prata finska för att kunna hänvisa personer rätt
Upplands-Bro kommun ska 2019 påbörja kartläggning av barnens
språkdomäner då de börjar förskola – barnets språkplan – via en
kommungemensam handlingsplan för de kommunala förskolorna.
Som rutin kommer Upplands-Bro 2019 även börja kartlägga vid vilka
förskolor vi har finsktalande medarbetare inför placeringar höst och
vår– ansvar för detta har barnplaceringsassistenterna på
utbildningskontoret.
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4

Informationsansvar

Upplands-Bro kommun ska arbeta aktivt med att informera om de rättigheter
de finskspråkiga i vår kommun har enligt lagen, det gäller både intern och
externt.
Detta ska göras dels via hemsidan www.upplands-bro.se, översättningar av
dokument och broschyrer, tvåspråkig annonsering när det passar, evenemang
och via muntliga informationsmöten som referensgrupp och samråd.
Upplands-Bro flaggar med finska flaggan på finska självständighetsdagen 6
december och med sverigefinska flaggan på Sverigefinnarnas dag 24 februari.

Lagstiftning
”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som
denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller
minoritetsspråken.”
(3 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja det nationella
minoritetsspråket”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 8 § i
språklagen 2009:600)

”Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid
sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars
geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde.
Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part,
om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk.
Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en
skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska,
meänkieli respektive samiska.
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Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa
språk.”
(8 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas
kontakter med myndigheten.”
(11 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för
att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska,
samt ha särskilda telefontider.”
(12 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Målsättningar och aktiviteter:
 Kommunens hemsida och intranät ska innehålla information om de
nationella minoriteterna, de nationella minoritetsspråken och
minoritetssprakslagstiftningen, på finska och svenska.
 Öka medvetenheten hos Upplands-Brobor (såväl minoriteten som ickeminoriteten) om den sverigefinska minoriteten och dess rättigheter
enligt lagen.
 Kommunens tjänstemän och förtroendevalda ska få utbildning om de
nationella minoriteterna samt om lagstiftning som beror
minoritetsspråken.
 Vi ska jobba för att det finns möjlighet till finskspråkig hjälp i
kommunhusets reception.
 Förstärka finska språkets status inom kommunen genom att använda
det som merit vid rekrytering till tjänster där finska språket kan komma
till användning.
 Kommunens förvaltningar ska tillhandahålla information på finska på
kommunens hemsida, vid behov i lokaltidningar och andra forum.
 Kommunens telefonsvarare/växel ska ge möjlighet till information på
finska.
 Finskspråkig information bör finnas i broschyrform i receptionen.
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 Finskspråkig information/broschyrer om de olika verksamheterna finns
i receptionen.
 Annonsering av evenemang med finsk anknytning bör ske på både
svenska och finska.
 Ha tillgång till certifierade finska tolkar via Tolkförmedlingen.
 Upplands-Bro ska flagga vid utvalda finska högtider.
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5

Kultur och fritid

En av de viktigaste punkterna när det kommer till arbetet med finsk förvaltning
är kultur och aktiviteter, det är en grundsten i det finska språkets fortlevnad
och teater, dans, bingo, läsning, bakning är bara några av sakerna som
efterfrågas varje gång vi samråder.

Lagstiftning
”Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.”
(5 § Bibliotekslagen (2013:801))

Målsättningar och aktiviteter:

 Biblioteketen i Upplands-Bro ska tillhandahålla ett brett utbud av
litteratur för barn och vuxna, tidningar, ljudböcker, ordböcker, tidskrifter
samt filmer på finska.
 Anordna finskspråkiga kulturaktiviteter på äldreboenden.
 Visa tex finsk film med svensk text för att möjliggöra tvåspråkighet.
 Genom samarbete förstärka minoriteternas status.
 Uppmärksamma det finska språket/folket genom att arrangera
tvåspråkiga evenemang under tex högtider som sverigefinnarnas dag,
morsdag och självständighetsdagen.
 Representera minoriteterna och då i första hand finskan på något sätt i
våra kommunala evenemang som Kungsfesten och Fest i byn.
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6

Förskola och skola

Upplands-Bro kommun ska arbeta för att säkra möjligheten till tvåspråkighet
och trygga finskans ställning i samhället och då främst hos barn och unga.
Självfallet är det så att kommunen inte kan eller ens bör arbeta ensam i den
här frågan. För barns språkutveckling är den första och viktigaste
källan/referensramen hemmet och föräldrarna. Av denna anledning är det
primära att samverkan och samarbetet mellan föräldrarna och förskolan samt
skolan fungerar.
Finska som modersmål – inga förkunskaper krävs
Upplands-Bro erbjuder elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
Även elever som inte har förkunskaper och trots att det är färre än 5 elever
som ansöker. Detta då lagen säger att de grundläggande kunskapskraven inte
kommer gäller för dem som enligt identifikationsprincipen tillhör en nationell
minoritet.

Lagstiftning
”Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt.”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan
pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12
a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800). Lag (2018:1367).
(17 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda minoritetsspråket”
(14:1 § språklagen ((2009:600))

” En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk”.
(7§ Skollagen (2010:800))
20

Handlingsplan för de lagstadgade
minoritetsspråken 2019–2021

”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken.”
(8 § Språklag (2009:600))

Målsättning och aktiviteter för förskoleverksamhet:

 Som rutin kommer vi att börja kartlägga vid vilka förskolor vi har
finsktalande medarbetare inför placeringar höst och vår.
 Kartläggning av barnens språkdomäner sker då de börjar förskola –
barnets språkplan – via en kommungemensam handlingsplan för de
kommunala förskolorna.
 Införskaffa pedagogiskt material som främjar tvåspråkigheten både
analogt och digitalt.
 I Upplands-Bro kommunala förskolor (och via gemensamma kö)
erbjuds fortsatt vårdnadshavare som idag önskar förskola med
pedagoger som talar finska, förtur till sådan verksamhet.
 Kulturupplevelser.
 Förmedla kunskap om finsk kultur samt arbeta för att höja
minoritetsspråkens status bl.a. genom information om fördelarna med
flerspråkighet.
 Öka kunskapen om de nationella minoriteterna bland elever och lärare.
 Fortsätta att aktivt söka personal med minoritetsspråk till våra
verksamheter.
 Öka kunskapen bland vårdnadshavare om nationella minoriteters
rättigheter.

Målsättningar och aktiviteter för skolan:

 Information om rätten till modersmålsundervisning ska ges till
vårdnadshavare och elever både via ansökningsblankett och hemsida.
 Eleverna i Upplands-Bro kommun skall ges grundläggande kunskap
om de nationella minoriteternas kultur, sprak, religion och historia.
 Kommunen skall erbjuda modersmålsundervisning i finska språket för
de grundskoleelever som begär det.
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 Kommunens lärare bör informeras om forskning kring flerspråkighet.
 Kontinuerlig information till personal på arbetsplatsträffar.
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7

Socialtjänst och sjukvård

De äldre är ofta bärare av språk och kultur samt värnare av traditioner. Det är
viktigt att de äldre som pratar finska kan fortsätta att använda sitt språk.
De som åldras måste få leva ett aktivt liv, även i språklig mening, de måste ha
påverkansmöjligheter i samhället och i sin vardag, de måste få åldras i trygg
miljö och leva ett självständigt liv samt ha rätt till god vårdnad och
äldreomsorg på sitt eget språk. Handikappade måste få likvärdiga möjligheter
och levnadsförhållanden med övrig befolkning.
Ett problem värt att uppmärksamma vid vård av anhöriga kan nuförtiden vara
det att barnen/barnbarnen kan ha tappat beröringen och färdigheten till sina
föräldrars/far och morföräldrars språk. Då blir kommunikationen kanske inte
sådant som skulle säkerställa den äldres behov av att yttra sig och bli förstådd
till fullo. Av denna anledning måste man fästa uppmärksamhet vid att personal
som behärskar minoritetsspråken finns tillgängligt i servicen och att
kommunikationen sker med den äldres/
funktionsnedsattes eget språk och utan tolk.

Lagstiftning
”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär
det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar
finska, meänkieli respektive samiska.

(18 § Lag (2018:1367) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma
gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad
gäller övriga språk”.

(18 a § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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”Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18
a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.”
(18 b § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

” Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges
i 18 och 18 a §§.”
(18 c § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden om äldre människor.”
(5 kap 6§ tredje stycket i Socialtjänstlagen (2001:453))

Målsättningar och aktiviteter:

 Möjligheten till användning av egenspråkig radio/TV måste
säkerställas.
 De sverigefinnar som bor hemma och som behöver hemtjänst skall ha
tillgång till finskspråkig hemtjänstpersonal.
 Utifrån kompetenskartläggning identifiera finsktalande
äldreomsorgspersonal.
 Förbered för en eventuell omorganisation av personal för att optimera
utbudet av finskspråkig äldrevård.
 Äldre finsktalande personer skall både muntligen och skriftligen
informeras om rätten till äldreomsorg på finska, detta redan innan det
har blivit aktuellt med äldrevård.
 I de fall då äldreomsorgens personal inte behärskar finska ska enskilda
som önskar tolkhjälp få sådan.
 Kommunen ska erbjuda kulturaktiviteter på finska för äldre som tex
musik, högläsning och film.
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 Sträva efter att samverka med frivilligorganisationer och församlingens
finska verksamhet.
 Ta in en enkel frasbok på finska som den svenskspråkiga personalen
inom äldreomsorgen har tillgång till.
 När det gäller rekrytering till tjänster inom omsorgen ska kommunala
platsannonser förses med texten ”Då Upplands-Bro är ett finskt
förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska.
Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som
positivt.”
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Kommunens uppföljning, utvärdering och ansvar

Som lagen säger så måste vi anta mål och riktlinjer vilket denna handlingsplan
är resultatet av och med hjälp av den kan vi även följa upp vårt arbete på ett
lättare sätt.
Denna handlingsplan gäller från år 2019 och framåt tills uppdatering krävs.
Men varje år ska delen med aktiviteter och måluppfyllelse utvärderas och
uppdateras av ansvarig. Även personer i referensgruppen och samrådet ska
ha möjlighet att komma med idéer, kommentera och utvärdera
handlingsplanen.

Ansvarsfördelning:


Den administrativa samordnaren för finsk förvaltning har ansvar för att
ta fram en handlingsplan, dock har varje förvaltning ansvar för sina
åtgärder och aktiviteterna.



Varje förvaltning har ansvar att årligen utveckla och implementera
minoritetslagen enligt handlingsplanen.



Varje förvaltning har ansvar att handlingsplanens mål finansieras och
genomförs årligen.



Ansvarig för arbetet med finsk förvaltning kontrollerar att målen
genomförs.



Kommunstyrelsen antar handlingsplanen.



Ekonomichefen ansvarar för den årliga ekonomiska uppföljningen.



Länsstyrelsen och Sametinget är de två myndigheterna som är
ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna
ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska
känna till deras rättigheter.

Lagstiftning
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete.
Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på
begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §.
(5 b § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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Ekonomi:
Upplands-Bro kommun får årligen 660 000 kr för att implementera lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning av budget och aktiviteter sker årligen
till länsstyrelsen i Stockholm.
Utifrån den årliga aktivitetsplanen sätts medel av från statsbidraget. Ca 70
procent finansierar samordningsfunktionen. Det innebär att aktiviteter inom
ansvaret att kommunen är finskt förvaltningsområde i största utsträckning ska
finansieras inom ordinarie budgetramar.
Uppföljning görs årligen enligt Länsstyrelsens anvisningar.

Referenser:
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Språklagen (2009:600)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen (2010:800)
Nationella minoriteters rättigheter – en handbok för kommuner, landsting och
regioner
Minoritet.se
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1 (1)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-04-03

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 19/0227

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Årsredovisning 2018 för Brandförsvaret Attunda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas revisorer har granskat
Kommunalförbundets verksamhet under 2018 och överlämnat sin
revisionsberättelse. Till berättelsen har fogats revisorernas redogörelse för år
2018 och revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2018.
Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 april 2019.



Revisorernas granskningar och revisionsberättelse 2018

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.
Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bilagor
1. Årsredovisning 2018 för Brandkåren Attunda
2. Revisionsberättelse 2018 för Brandkåren Attunda
3. Revisorernas redogörelse för år 2018
Beslut sänds till
 Brandkåren Attunda

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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Kommunledningskontoret
Datum

2019-05-16

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 19/0007

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Delårsbokslut januari till april 2019 med
helårsprognos för 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens verksamhetsberättelser
över nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom Byggoch miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr,
Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8
mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5
mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets
början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta
en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden
januari till augusti.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första
fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över
nämndernas resultat och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till 42,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat överskott på 49,2 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Nämnderna redovisar överskott jämfört med budget förutom ByggPostadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-05-16

Vår beteckning

KS 19/0007

Kommunledningskontoret
och miljönämnden 1,1 mnkr, gymnasie- och arbetslivsnämnden 4,3 mnkr,
Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr, Tekniska nämnden skattefinansierat 1,8
mnkr och ekonomiskt bistånd 2,8 mnkr.
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på 29,5
mnkr. Det är 19,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 9,7 mnkr.
Den senaste prognosen för skatter och statsbidrag visar 8,7 mnkr bättre utfall
än budgeterat. Intäkterna för tomträttsförsäljningen beräknas bli enligt budget.
Totalt beräknas Kommunstyrelsen redovisa ett överskott med 37,7mnkr till
följd av markförsäljning inom exploateringsverksamheten. Tas dessa intäkter
bort redovisar Kommunstyrelsen ett underskott på 18,3 mnkr. Samtliga
nämnder prognosticerar ett underskott på årsbasis, vilket är en allvarlig signal
om att åtgärder behöver vidtas. Inte minst i beaktande av det mindre
ekonomiska utrymmet för 2020.
Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive
nämnd för 2019.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas redovisa ett underskott på 0,1
mnkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos med ett överskott på 19,8
mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budgeterat resultat. Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB lämnar en helårsprognos på 1,2 mnkr, vilket är 1 mnkr
bättre än budgeterat resultat.
Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visare ett resultat på 0,1 mnkr.
Kommunen äger 51 % av bolaget.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Delårsbokslut januari till april 2019 med helårsprognos för Upplands-Bro
kommun.
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder
 Upplands-Bro Kommunföretag AB
 AB Upplands-Brohus
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige ska ske. Den första uppföljningen omfattar perioden 1 januari till
och med 30 april 2019. Redovisningsprinciperna är de samma i delårsbokslutet som
används vid årsbokslutet. Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse
med årsbokslutet och endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har
genomförts.
I delårsbokslutet redovisas helårsprognoser på övergripande kommunnivå och per
nämnd. I delårsbokslutet redovisas uppgift om respektive koncernbolags resultat för
perioden januari - april samt en helårsprognos för respektive bolag. Årets första
delårsbokslut innehåller inte en sammanställd resultat- och balansräkning för koncernen.
Belopp i parantes avser motsvarande period 2018.

1.2 Nyckeltal
Nyckeltal

201904

201804

201704

201604

Folkmängd 30 april (enligt
kommuninvånarregistret)

29 027

28 211

27 103

26 037

Kommunalskatt, kr

19 :60

19 :60

19:60

19:60

Landstingsskatt, kr

12 :08

12 :08

12:08

12 08

Resultat tkr

42 582

12 891

32 302

-49

Resultat kr per invånare

1 467,0

456,9

1 191,8

-1,9

Verksamhetens nettokostnad, tkr

500 513

484 868

439 651

435 786

Verksamhetens nettokostnad kr per
invånare

17 243

17 187

16 221

16 737

Nettokostnadernas andel av skatter
och utjämning

92,8

97,4

100,1

100,2

1 614 385

1 365 756

1 445 539

1 378 556

885 475

748 118

723 405

657 520

30 505

26 518

26 690

25 253

Soliditet %

54,8

54,7

50,0

47,7

Nettoinvesteringar, mnkr

48,6

4,3

94,0

12,2

Balansomslutning tkr
Eget kapital, tkr
Eget kapital kr per invånare

1.3 Befolkningsutveckling
Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första kvartalet 2019 ökade
befolkningen med 156 personer till 28 912 personer. Sedan 1 april 2018 är ökningen
781 (1 140) personer, vilket motsvarar 2,8%. Befolkningsökningen för första kvartalet
utgörs av ett födelseöverskott på 24 personer och ett positivt flyttningsnetto på 118
personer samt en justeringspost från föregående år på 14 personer som redovisas i år.
Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till flyttningsnettot.
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1.4 Delårsresultatet
Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 42,6 mnkr ( 12,9 mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 48,4 mnkr. Inga
exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 2,9 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget på 49,2 mnkr.
Kommunen har erhållit utdelning och ränta från Kommuninvest med 3,8 mnkr.
Finansnettot är 3,6 mnkr i delåret.

Skatter och utjämningssystem

I budget 2019 uppgår finansieringen till 1 609,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomstoch kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I helårsprognos beräknas dessa intäkter
uppgå till 1 618,5 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna
med 8,7 mnkr. De ökade intäkterna beror till största del på ökat regleringsbidrag,
inkomst- och kostnadsutjämning.
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 92,8 % (97,4 %) per april 2019.

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Balanskravet och god ekonomisk hushållning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer.
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år.
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar ett resultat på 44 600 tkr för årets första fyra månader.
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Kommunallagens balanskrav
Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

201904

201812

201712

201612

201512

Resultat enligt resultaträkningen

42 582

107 666

44 124

33 534

2 971

-70

-6 602

-1 077

-614

-2 024

42 512

101 064

43 047

32 921

947

2 088

1 352

3 026

2 637

2 043

-15 000

-12 000

-10 000

Avgår realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgång
Årets resultat efter balanskravsjustering
Avgår reservering av medel till
resultatutjämningsreserv (RUR)
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
(RUR)
Uttag från sociala investeringsfonden
Insättning till social investeringsfond
Balanskravresultat

44 600

87 416

34 073

25 558

2 990

Ackumulerad resultatutjämningsreserv

73 690

73 690

73 690

73 690

73 690

Ackumulerad social investeringsfond

35 854

37 941

24 294

15 320

7 957

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I
och med kommunens tidigare överskott 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 2 088 tkr använts från fonden.
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1.6 Ekonomiska mål
Övergripande 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 1,85%.
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
finansieras med lån

ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får

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 planp erioden
Kommentar
Kommunen har externa lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr löper med rörlig 3 månaders ränta och 55 mnkr med
fast ränta till juni 2019.
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 för först a kvartalet
har befolkningen ökat med x personer. 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 5,6 mnkr. Resultatet exklusive försäljning av
tomträtter och exploateringsintäkter är dock ett underskott på 50,4 mnkr. Samtliga nämnder prognosticerar ett
underskott på helåret.

1.7 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunensmateriellaanläggningstillgångar
uppgårtill 1 197 mnkr (1 014,7mnkr).
Det bokfördavärdetför exploateringstillgångarna
är 26 mnkr (26,7 mnkr). Det är
markområdenoch fastighetersom kommeratt säljasinom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunenslikviditet är god och har ökat med 94,1 mnkr sedanapril 2018.Bank- och
kassatillgodohavanden
uppgårtill 209,5mnkr (115,4mnkr) per den sistaapril.
Kortfristiga lån

Kommunendisponeraren checkräkningskreditpå 50 mnkr i SparbankenEnköping.Den
sistaapril utnyttjadesingen kredit.
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Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 75 mnkr (75 mnkr). Lånen är upptagna genom
Handelsbanken 55 mnkr och Kommuninvest 20 mnkr.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 175,5 mnkr (157,8 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 10,7 mnkr (10,3 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänande och redovisas som
kortfristig skuld. Vid delårsbokslutet är 14,7 mnkr (13,7 mnkr) för PV-valet inklusive
löneskatt avsatta i redovisningen. Kostnaden enligt prognosen för 2019 är 44,2 mnkr till
PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars nästkommande år.
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.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus 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 2 339,6 mnkr (1 846,2 mnkr).
Soliditet

Kommunens balansomslutning är 1 614,4 mnkr (1 365,8 mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 885,5 mnkr (748,1 mnkr), vilket innebär en soliditet på 54,9 % (54,8 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 48,6 mnkr (4,3 mnkr) för årets första 4 månader. 14,7
mnkr avser vattenledning (Sigtunaledningen). Avskrivningarna uppgår till 20,2 mnkr
(19,7 mnkr).

1.8 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Upplands-Bro, Verksamhetsrapport april 2019

7(67)

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 117 tkr, 180 tkr sämre än
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB är 5 837 respektive 234 tkr högre än budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 91 tkr högre än budgeterat
resultat.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och
Kommuninvest ekonomisk förening.

Bolagens resultat och prognos efter finansiella
poster, tkr
Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Österhöjdens garage AB
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Budget 2019

Resultat janapr

Helårsprognos

63

-93

-117

14 003

1 101

19 840

961

976

1 195

46

0

137
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2

Helårsprognos

2.1 Resultatprognos
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 5,9 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 3 mnkr och försäljning av
mark inom exploateringsverksamheten med 56 mnkr. Av nämnderna beräknas samtliga
nämnder redovisa ett underskott, vilket är en stor resultatförsämring jämfört med helåret
2018. Semesterlöneskulden beräknas bli 2 mnkr mer än budget. Samtidigt så beräknas
finansnettot bli 2 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest.
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 8,7 mnkr bättre än
budget till följd av fler invånare än beräknat den 1 november 2018.
Mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning

Budget

Helårsprogno
s

Budgetavvike
lse

398,3

439,7

41,4

-1 945,8

-1 970,7

-24,9

-52,7

-60,1

-7,4

-1 600,1

-1 591,1

9,0

1 220,0

1 215,3

-4,7

389,8

403,2

13,4

2,0

2,0

1 609,8

1 620,5

10,7

9,7

29,5

19,8

Finansnetto
SKATTER, BIDRAG + FINANSNETTO

ÅRETS RESULTAT

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen
Samhällsbyggnadskontoret (KS)

41 369

Finansiering

10 745

Kommungemensam

3 484

Äldre- och omsorgsnämnden

-400

Kultur- och Fritidsnämnden

-517

Bygg- och miljönämnden

-1 000

Kommunledningskontoret

-3 700

Ekonomiskt bistånd

-5 000

Utbildningsnämnden

-5 000

Tekniska nämnden

-5 200

Socialnämnden

-5 450

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

-9 482

Summa större avvikelseposter i
helårsprognosen, tkr

19 849
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2.3 Prognos för nämnderna
2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna
Prognos driftbudget för nämnderna

(tkr)

Budget 2019
Kostnad

Revision
Kommunledningskontoret

Prognos 2019

Intäkt

1 165

Kostnad

Budgetavvikelse 2019

Intäkt

1 165

Kostna
d

Intäkt

Netto

0

0

0

182 917

47 878

185 917

47 178

-3 000

-700

-3 700

27 431

19 963

27 500

61 400

-69

41 437

41 369

275

3 665

275

3 665

0

0

0

210 624

71 506

213 692

112 243

-3 068

40 737

37 669

18 353

12 804

18 653

12 104

-300

-700

-1 000

262 803

75 129

278 063

80 907

-15 260

5 778

-9 482

93 602

7 325

94 119

7 325

-517

0

-517

314 565

106 635

274 934

61 554

39 631

-45 081

-5 450

Ekonomiskt bistånd

15 820

200

20 740

120

-4 920

-80

-5 000

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

63 232

7 500

66 923

5 991

-3 691

-1 509

-5 200

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

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Socialnämnden

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Summa Nämnder

145 232

89 500

148 923

87 991

-3 691

-1 509

-5 200

1 295 201

623 140

1 307 201

630 140

-12 000

7 000

-5 000

267 945

61 953

234 230

27 838

33 715

-34 115

-400

2 625 310

1 048 192

2 591 720

1 020 222

33 590

-27 970

5 620

9 000

0

5 484

5 484

26 500

0

0

0

2 000

-2 000

0

-2 000

Internränta
Pensionskostnader

3 516
26 500

Semesterlöneskuld m.m.
Summa kommungemensam

26 500

3 516

28 500

9 000

-2 000

5 484

3 484

Driftredovisning kommunen

2 651 810

1 051 708

2 620 220

1 029 222

31 590

-22 486

9 104

17 100

1 626 900

17 839

1 636 384

-739

9 484

8 745

8 000

8 000

8 000

10 000

0

2 000

2 000

25 100

1 634 900

25 839

1 646 384

-739

11 484

10 745

2 676 910

2 686 608

2 646 059

2 675 606

30 851

-11 002

19 849

Skatteintäkter och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Totalt
Resultat

9 698
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2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna
Prognos investeringsbudget för nämnderna

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos 2019

Budget 2019

Kvar av
projektbudget
2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

32 350

9 888

7 651

22 462

22 462

200

-657

6 061

182

32 550

9 231

13 712

22 644

14 811

Bygg- och miljönämnden

2 041

978

1 063

1 063

0

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

1 500

1 500

1 500

0

66 162

101 383

35 221

150

150

0

Totalt alla nämnder
(tkr)
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsen

Kultur- och
fritidsnämnden

137 016

Socialnämnden

150

35 633

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

59 203

20 642

38 561

38 561

0

Vatten- och
avloppsverksamhet

3 497

999

2 498

2 498

0

Avfallsverksamhet

452 366

88 149

359 330

359 330

0

Tekniska nämnden

515 066

109 790

400 389

400 389

0

10 657

10 657

0

2 287

2 287

0

495 920

540 073

50 032

Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden

10 657
2 355

Summa Nämnder
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3

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna
(tkr)

Budget 201904
Kostnad

Revision
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter

Redovisat 201904

Intäkt

388

Kostnad

Intäkt

116

Budgetavvikelse 201904

Avvikelse
201804

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

273

0

273

326

63 330

15 959

63 675

16 383

-345

424

79

6 782

8 918

6 654

8 998

53 115

-80

46 460

46 380

15 239

92

1 222

362

92

-859

-768

-293

72 340

23 835

72 673

69 860

-333

46 025

45 692

21 728

6 195

4 268

6 077

3 031

118

-1 237

-1 120

-1 972

125 401

61 139

131 763

63 209

-6 362

2 070

-4 292

-825

Kultur- och
fritidsnämnden

31 902

2 442

33 493

3 311

-1 591

869

-722

3 654

Socialnämnden

104 744

35 545

100 971

35 827

3 773

282

4 055

11 795

5 273

67

8 079

56

-2 806

-11

-2 817

-18

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

22 316

2 497

24 477

2 872

-2 161

375

-1 786

-2 054

Vatten- och
avloppsverksamhet

16 866

17 000

18 538

17 963

-1 672

963

-709

-144

Avfallsverksamhet

10 296

10 349

7 860

14 685

2 436

4 336

6 772

5 487

Tekniska nämnden

49 479

29 846

50 876

35 520

-1 397

5 674

4 277

3 289

445 497

207 713

456 990

219 308

-11 493

11 595

102

-674

Äldre- och
omsorgsnämnden

86 155

20 484

82 963

21 064

3 192

580

3 772

Summa Nämnder

927 374

385 339

944 001

451 185

-16 627

65 846

49 219

37 303

2 140

2 140

584

360

-811

Kommunstyrelsen
Bygg- och
miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

Ekonomiskt bistånd

Utbildningsnämnden

Internränta

1 173

3 313

Pensionskostnader m.m.

9 275

Summa kommun gemensam

9 275

1 173

8 916

3 313

360

2 140

2 499

-227

936 649

386 512

952 916

454 498

-16 267

67 986

51 718

37 076

Skatteintäkter och
bidrag

5 700

542 300

539 506

5 700

-2 795

2 906

-4 548

Finansnetto

2 667

4 000

2 530

6 113

137

2 113

2 250

-897

Summa finansiering

8 367

546 300

2 530

545 618

5 837

-682

5 155

-5 445

945 016

932 812

955 446

1 000 11
6

-10 430

67 304

56 873

31 631

56 873

31 631

Driftredovisn.
kommunen

Totalt
Resultat
Social investeringsfond
Resultat enligt
resultaträkningen

8 916

-12 204
22 138

360

44 670
2 088

-34 342
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3.2 Resultaträkning
Tkr

201904

201804

Verksamhetens intäkter

196 449

154 623

48 440

12 808

Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning mark exploatering
Försäljning övrig mark
Verksamhetens kostnader

7 679
-676 730

-619 813

Jämförelsestörande kostnader:
Bokfört värde försäljning mark exploatering

-460

Bokfört värde försäljning övrig mark
Avskrivningar

-1 077
-20 231

-19 678

-500 513

-484 868

Skatteintäkter

405 106

385 910

Generella statsbidrag och utjämning

134 400

111 809

6 174

2 077

-2 584

-2 037

543 095

497 759

42 582

12 891

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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3.3 Balansräkning
Tkr

201904

201804

Immateriella anläggningstillgångar

6 710

7 772

Summa Immateriella anläggningstillgångar

6 710

7 772

1 086 815

912 754

110 214

101 990

1 197 029

1 014 744

34 732

34 732

2 296

2 510

37 028

37 242

1 240 767

1 059 759

26 013

26 692

Fordringar

138 084

163 893

Kassa och bank

209 522

115 411

Summa omsättningstillgångar

373 619

305 997

1 614 385

1 365 756

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Tkr

201904

201804

733 348

637 243

Resultatutjämningsreserv

73 691

73 691

Social investeringsfond

35 854

24 294

Årets resultat

42 582

12 891

885 475

748 118

172 947

155 110

2 530

2 730

175 477

157 839

Långfristiga skulder

231 116

198 405

Summa långfristiga skulder

231 116

198 405

38 645

23 384

Övriga kortfristiga skulder

283 672

238 010

Summa kortfristiga skulder

322 317

261 394

Summa skulder

553 433

459 799

1 614 385

1 365 756

481 383

493 518

Borgensåtaganden

1 858 206

1 846 212

Summa borgens- och ansvarsåtaganden

2 339 589

2 339 731

EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Särskild avtals/ålderspension
Summa avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser
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3.4 Kassaflödesanalys för kommunen
Tkr

201904

201804

201812

Årets resultat

42 582

12 891

107 666

Justering för av- och nedskrivningar

20 231

19 678

61 912

6 729

4 984

15 892

-70

-6 602

-3 297

69 473

30 951

182 173

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering förändring avsättning pensioner och övriga
avsättningar
Justering netto reavinster/förluster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager

5 664

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

40 368

11 472

-3 087

-24 576

-9 126

76 373

90 929

33 296

250 475

-3 470

-2 458

-3 997

-5 004

-200 817

7 679

7 699

-49 590

217

-197 115

-1 287

1 139

35 138

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 985

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-46 194
74

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder
Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar

214

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 287

1 139

35 352

Årets kassaflöde

40 052

34 653

88 712

Likvida medel vid årets början

169 470

80 758

80 758

Likvida medel vid årets/periodens slut

209 522

115 411

169 470

3.5 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med ett undantag. Enligt
utkast till nya rekommendationer om hanteringen av intäkter ska intäkter från
gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag som inte kommer från det offentliga och
gåvor bokföras som en intäkt direkt i driftredovisningen, till skillnad från före 2019 då
dessa intäkter periodiserats i samma takt som anläggningens nyttjandeperiod.
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Kommunen delar inte denna uppfattning då den nya lagen om kommunal redovisning
inte ändrats i sak och därmed är delårsbokslut och helårsprognos upprättad som tidigare.
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.
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.
Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s prognos i maj som
pekar på en preliminär slutavräkning för 2019 med -17 003 tkr. Det beräknas inte uppstå
någon slutavräkningsdifferens för 2018.

Kostnader

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. 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.
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4

Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos

4.1 Kommunstyrelsen
4.1.1 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, 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 vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående planoch genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i
bostadsbyggandet framöver.
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.
Samverkan med Länsstyrelsen, Samverkan Stockholm, Norrvatten och
räddningstjänsten kring kommunikationshantering med framtagande av gemensamma
inriktningar och budskap stärker kommunernas information av händelser som till
exempel eldningsförbud, vattenförbrukning, informationspåverkan.
Kommunens digitala kanaler vidareutvecklas efter EU-direktiv 2016/2101 om
tillgänglighet på myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Kommunen tar
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även hänsyn till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Från vecka 3 till 51 har kommunen informerat om viktig samhällsinformation via
Uppslaget i lokaltidningen Mitti.
Medborgarskapsceremonin för nya svenska medborgare i kommunen anordnades den
11 april i kulturhuset i Kungsängens centrum. Förutom en gåva till de nya medborgarna
böjds det på svenskt smörgåsbord.
Årets samråd för finskt förvaltningsområde (FFO) träffades den 12 mars. Dialog mellan
representanter från kommunen och invånare resulterade i ett antal önskemål om
aktiviteter för året.
En handlingsplan för finskt förvaltningsområde (FFO) har tagits fram och ska behandlas
i Kommunstyrelsen.
Tillväxt, näringsliv och hållbar utveckling




Den 18 februari genomföres en näringslivsträff med Länsstyrelsen i Stockholms
län. Temat för träffen var att diskutera landsbygdsprogrammet som syftar till att
utveckla Sveriges landsbygder. Vid träffen deltog ett 40-tal företagare.
Den 26 april genomfördes Upplands-Brogalan som är årets största
sammankomst för det lokala näringslivet. Totalt deltog 262 personer. Utöver
företagare deltog även politiker och tjänstepersoner från kommunen.
Under v.15 publicerades resultatet för den nöjd-kund-index-undersökning som
mäter företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning. Med NKIresultatet 76 får Upplands-Bro återigen ett mycket gott betyg från kommunens
företag.

Under perioden har följande detaljplanebeslut tagits




Upphävande av del av detaljplan Tibbleskogen 1
Avslut av planuppdrag - detaljplan 15 för del av Brunna industriområde (Viby
19:6 och 19:13) Effektvägen-Energivägen
Avslut av planuppdrag - ändring av fastighetsplan för fastigheterna Sylta 8:10
och 8:18

Betydande markförvärv eller upplåtelser





Förvärv av fastigheten Raskeboda 1:1 (inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat)
Överlåtelse (försäljning) av Skällsta 1:1170 (Skällsta industriområde)
Upplåtelse av Skällsta 1:169 (Skällsta industriområde) genom tomträtt
Uppdaterat markanvisningsavtal gällande Härnevi 1:71 (Köpmanvägen)

Under perioden har också uppdrag beslutas och påbörjats avseende förstudie kring Bro
centrum.
Trygghet och säkerhet



Arbetet med att etablera ett trygghetscenter i Bro har påbörjats
Upphandling av bevakningstjänster har inletts
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4.1.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

63 330

15 959

63 675

16 383

-345

424

79

6 782

8 918

6 654

8 998

53 115

-80

46 461

46 381

15 240

92

1 222

362

92

-860

-768

-293

72 340

23 835

69 860

-333

46 025

45 692

21 729

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggna
dskontoret
Försäljning
tomträtter
Summa

72 673

Helårsprognos
Budget 2019

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

182 917

47 878

185 917

47 178

-3 000

-700

-3 700

27 431

19 963

27 500

61 400

-69

41 437

41 368

275

3 665

275

3 665

0

0

0

210 623

71 506

213 692

112 243

-3 069

40 737

37 668

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 45,7 mnkr jämfört med budget för perioden och
för helåret bedöms Kommunstyrelsen redovisa ett överskott på 37,7 mnkr.
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar ett resultat enligt budget för perioden. För helåret
prognosticeras ett underskott på 3,7 mnkr till följd av ökade kostnader för den politiska
organisationen. I budgeten för 2019 omfördelades 0,9 mnkr från överförmyndaren för
att täcka kostnaderna för de två nya nämnderna. Detta bedöms således inte räcka till.
Dessutom beräknas överförmyndarverksamheten gå med 0,7 mnkr i underskott då inga
statsbidragsintäkter alls för ensamkommande längre erhålls. I övrigt beräknas staberna
lämna överskott till följd av vakanser när medarbetare slutat och
rekryteringsprocesserna blivit utdragna innan nya har börjat. Det vägs upp av kostnaden
för tidigare kommundirektörens avgångslön som belastar 2019 i sin helhet.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget
motsvarande 46,3 mnkr. Försäljningen av tomträtter redovisar ett litet underskott
jämfört med budget till följd att färre tomträtter sålts än budgeterat.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 65,0 mnkr. Utfallet är dock
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter, intäkter från markreserven samt när
kommande större fastighetsförsäljningar verkställs.
Planverksamheten redovisar ett underskott i förhållande till budget. Detta genom de nya
direktiv som getts för några av de pågående planuppdragen vilket medfört att
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omprioriteringar har verkställts vilket i sin tur påverkar verksamhetens debiteringsgrad.
Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
Brobyggare

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
201904

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

291

4 596

0

4 596

291

4 596

0

Summa

Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet "Brobyggare" syftar till att öka trygghet och social sammanhållning i
kommunen. Projektet är kommunövergripande och bygger på nära samverkan mellan
olika kontor, främst mellan avdelningen för trygghet och säkerhet, Kultur och
fritidskontoret samt integrationsenheten där integrationschefen kommer att vara
närmaste chef för projektet. Inom projekt ska tre personer rekryteras som ”Brobyggare”
med olika målgrupper och inriktningar; Civilsamhället och det lokala föreningslivet,
föräldrar och viktiga vuxna samt Barn- och ungas inflytande.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget
2019

Kvar av
budget
2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Bredbandsutbyggnad

1 000

60

500

940

440

Fortsatt utbyggnad IT

11 000

6 496

4 504

4 504

0

Investeringsram KLK

5 000

2 716

500

2 284

1 784

750

103

647

647

0

14 600

513

1 500

14 087

12 587

200

18

182

182

0

Våtmark vid Lejondalssjön

-270

270

0

Våtmark vid Örnässjön

-270

270

0

Utveckling av Tibbleviken

-135

135

0

5 204

0

Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Översyn av Furuhällshuset
Ökad digitalisering
Agresso Tid och Projekt

Upplands-Bro Ekhammar
Summa

32 550

9 231

13 712

1 954

0

NORRBODA - Brunna
verksamhetsområde

15 392

6 000

Ringvägen

22 644

14 811

Exploateringsprojekt:
Norrboda (HSB)

18 585

25 000

Förskola Lillsjö badväg

75

2 000

Gamla brandstationen i Bro - VA

53

0

1 237

6 050

Gamla brandstationen i Bro allmänna anläggningar
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Kockbacka finplanering

54 743

10

Blommans förskola Finnsta

692

5 000

Trädgårdsstaden i Bro Dp1

7 143

20 000

Hästsportanläggning Önsta

0

300

354

25 000

Tegelhagen
Råbyskog LSS boende

4 893

0

170

3 000

10 045

0

Brunna industriområde

1 682

0

Skällsta industriområde

1 305

0

Jursta 3:14

112

0

Ålsta Aspvik

976

0

Granhammarsvägen etapp 2
Anslutningsväg E18

Summa

Kommentarer investeringsredovisning
Internleasade datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned. (utfall
tom april 1 848)
Bredbandsutbyggnad
Investeringsmedel är avsatt för utbyggnad av kommunens bredbandsnät. Under 2019
kommer investeringsmedel att förbrukas rörarande WiFi i centrumområden (WiFi for
EU).
Fortsatt utbyggnad IT
Löpande investeringar och reinvesteringar i kommunens IT-infrastruktur.
Investeringsram KLK
Investeringarna avvaktar översynen av Furuhällshuset. Vissa investeringar sker i form
av reinvesteringar i teknisk utrustning och kontorsutrustning.
Översyn av Furuhällshuset
Projektet fortgår och förstudie pågår för närvarande i samarbete med Upplands-Bro
Kommunfastigheter.
Ökad digitalisering
Flera projekt initieras under 2019. Det är oklart vilka av dessa som hinner slutföras
under året och därmed innebär kapitalkostnader. Under 2019 beräknas 1,5 mnkr av
investeringsmedlen förbrukas.
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
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Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet pågår. Upphandling av entreprenör
under vår/sommar. Byggstart preliminärt hösten 2019.
Ringvägen: Fortsatt projektering av allmänna anläggningar i anslutning till Ringvägen.
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 vinter
2019/2020.
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4.2 Bygg- och miljönämnden
4.2.1 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 markant förändrad byggmarknad gällande
både volym och typ av ärenden med lägre intäkter än budgeterat.
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
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
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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
4.2.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Miljö

2 477,4

1 070,4

2 361,8

861,8

115,6

-208,6

-93,0

-60

579,4

367,3

608,8

311,8

-29,4

-55,5

-84,9

-327

Bygglovsverksam
het

3 138,3

2 830,2

3 106,7

1 856,9

31,6

-973,3

-941,7

-1 586

Summa

6 195,1

4 267,9

6 077,3

3 030,5

117,8

-1
237,4

-1
119,6

-1 973

Livsmedelsverks
amhet samt
tobak, alkohol
och läkemedel

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

7 491

0

-1 000

-1 000

18 353

12 804

18 653

12 104

-300

-700

-1 000

Summa

Ekonomisk analys
Nämnden i helhet
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 119 tkr i
förhållande till budget. Intäkterna är -1 237 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är
117 tkr lägre än budgeterat.
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Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett underskott motsvarande -1 000 tkr
(vilket är något lägra än periodens utfall). Avvikelsen härrör i första hand till lägre
intäkter inom bygglov i förhållande till budget på helårsbasis.
Bygglov
Bygglov redovisar ett underskott på -942 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre intäkter än budgeterat -971 tkr. Kostnaderna är något lägre än budget
och utgörs i huvudsak av personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 anställda.
Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -1 000 tkr vilket är direkt
beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas under resten av året.
Miljö
Miljö redovisar ett underskott på -93 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror främst
på lägre intäkter än budgeterat -209 tkr. Kostnaderna är lägre än budget -115 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 -85 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre intäkter än budgeterat -56 tkr. Kostnaderna är högre än budget +29 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
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Digitala arbetsprocesser och etjänster och E-arkiv

2 041

978

1 063

1 063

0

Summa

2 041

978

1 063

1 063

0

Projekt

Kommentarer investeringsredovisning
Inga investeringsmedel har upparbetats under perioden.
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4.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
4.3.1 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 försörjningsstödskostnader 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.
4.3.2 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 försörjningsstödskostnader.
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. Främja den enskildes behov och förutsättningar till att leva
ett normalt liv och vara inkluderad i samhället.
4.3.3 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
Från och med 1 juli 2019 inför Vuxenutbildningen auktorisation som upphandlingssätt
för att komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. Auktorisationen
kommer att innebära en större valfrihet för den enskilde att söka utbildningar hos olika
anordnare.
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Länsgemensam enkät
Under perioden april-maj kommer den länsgemensamma enkäten som jämför samtliga
anordnare av vuxenutbildning i Stockholm att genomföras. Resultatet av denna kommer
påverka fokus för en del av kvalitetsarbetet under året.
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
Projekt som startat/kommer att starta Kom i Jobb, Insteget. Projektens primära mål är
minskat ekonomiskt bistånd och är en samverkan mellan Vuxenutbildningen Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Kom i jobb projektet har
16 deltagare inskrivna på AME som uppfyller villkoren och är redo för matchning mot
arbete.
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.
Volymen ungdomar är ca 400 st som kommer beredas anställning.
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.
Möjlighet 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.
Åter i arbete
Samtliga platser (10 st) är tillsatta. Personer som erbjuds anställning i Kom i jobb
projektet samverkar med Åter i Arbete
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 (vid Artistvägen) öppnade i april för personer med
funktionshinder.
6 st personer kommer erbjudas arbete. Ett samarbete med externt företag inom
återvinning av datautrustning har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag.
Verksamhetssystemet LifeCare är nu infört i samtliga verksamheter.
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4.3.4 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gymnasieskola

94 272

52 473

99 138

52 406

-4 866

-67

-4 933

-2 454

Gymnasiesärskol
a

4 721

104

4 361

152

360

48

408

572

Arbetsmarknadsi
nsatser

8 560

3 330

10 320

4 217

-1 760

887

-873

-727

Daglig
verksamhet

6 304

177

6 906

251

-602

74

-528

-59

11 544

5 055

11 038

6 183

506

1 128

1 634

1 843

125 401

61 139

131 763

63 209

-6 362

2 070

-4 292

-825

Vuxenutbildninge
n
Summa

Helårsprognos
Budget 2019

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Gymnasieskola

167 017

48 608

175 017

48 608

-8 000

0

-8 000

Gymnasiesärskola

14 162

312

14 162

312

0

0

0

Arbetsmarknadsinsatser

28 509

10 514

31 307

10 811

-2 798

297

-2 501

Daglig verksamhet

18 237

530

20 038

607

-1 801

77

-1 724

Vuxenutbildningen

34 878

15 165

37 539

20 569

-2 661

5 404

2 743

262 803

75 129

278 063

80 907

-15 260

5 778

-9 482

Summa

Ekonomisk analys
Gymnasieskola
Antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt kostnaderna för dessa
elever beräknas bli enligt budget.
Kommunens egen gymnasieskola UBG beräknas redovisa ett underskott med 8 000 tkr
vid årets slut. Anledningen är att det går färre elever på skolan än planerat. Dessutom
tillåter inte ekonomin lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i för små
undervisningsgrupper. Utbudet måste därför stramas upp.
En åtgärdsplan har upprättats, 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
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Gymnasiesärskola
Antal elever och kostnader enligt budget.
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsinsatser
Arbetsmarknadsinsatser pekar på ett underskott med 2 500 tkr per 191231. Underskottet
beror på:






Medel för ferieungdomar (Af) kommer ej vara 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, (200 tkr)
Uppkomna kostnader(bevakning+skadegörelse+lokalvård) för Verksamheten
vid Ängen (fd Laneboendet). (25 tkr)

Vi är inne i en översyn av kostnadseffektivisering.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet förutspås ett underskott på 1 700 tkr. 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 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.
Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
201904

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

201808

202108

7 200

1 133

7 200

0

Insteget

2018

2020

3 360

695

3 360

0

Kom i jobb

2019

2020

3 800

0

3 800

0

14 360

1 828

14 360

0

Hållbar skola

Summa

Kommentarer sociala investeringsfonden
Följande projekt är igång:
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.
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Vi har sökt om start av projekt Studiebron som har gått igenom GAN och väntar nu på
beslut i nästa KS.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Upplands-Brogymnasiet

1 300

0

1 300

1 300

0

200

0

200

200

0

1 500

0

1 500

1 500

0

Projekt

Inventarier Daglig verksamhet
Summa

Kommentarer investeringsredovisning
Upplands-Brogymnasiet
Investeringsbudgeten är avsedd för inventarier och utrustning
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4.4 Kultur- och fritidsnämnden
4.4.1 Inledning
Vinjett
Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten
med trygghet, valfrihet och jämställdhet 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 jämställda.

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. Nämndens verksamheter
är viktig för kommunens attraktionskraft och invånarnas livskvalité. Två stora projekt,
Aktivitetsparken i Råby och den nya sporthallen i Kungsängen, är nu påbörjade.
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
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 och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och
kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är organiserade
direkt under kultur- och fritidschefen. 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





Tragiskt dubbelmord i Bro med mycket bearbetning och hantering av kontoret.
En arbetsgrupp inom Kultur- och fritidskontoret jobbar med att
kompetenshöjning och bättre förståelse kring diskrimineringsfrågor. All
personal på kontoret har utbildats i HBTQ-frågor.
Bibliotekets användare kan nu använda sig av det öppna nätverket med sitt
lånekortsnummer och PIN-kod.
Barnavdelningen och Verkstaden på Kungsängens bibliotek har varit stängd
sedan vattenskadan i slutet av 2018 och reparationer har pågått under våren. 23
april stängde även vuxenavdelningen för reparationer och biblioteket har sedan
dess haft provisorisk verksamhet på entréplan i Kulturhuset.
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Under februari inleddes projektet After school i Bro bibliotek. Projektet syftar
till att med kreativa aktiviteter engagera och stimulera barn i åldrarna 9-14 år
och har varit en stor framgång.
Under februari lanserade biblioteket streamingtjänsten Cineasterna. Cineasterna
tillhandahåller en stor mängd kvalitetsfilm för både barn och vuxna som är
tillgängliga för bibliotekets låntagare.
Vissa av bibliotekets kvällsarrangemang för vuxna planerade för Brohuset har
förlagts i Kulturhuset istället på grund av att besökare uttryckt oro över att röra
sig mellan hemmet och Brohuset när det är mörkt ute.
Implementeringen av kommunens 1% policy för konst i samverkan med
samhällsbyggnadskontoret fortsätter. Arbetet med att se över policyn har
påbörjats, roller och medel behöver förtydligas.
Arrangemang som bygger på Barnkonventionen och samarbeten med föreningar
som t.ex. Kvinnojouren Anna och Systerskap i Bro.
Ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang genomfördes tillsammans
med Attunda brandkår och Kulturskolan.
Första spadtaget för aktivitetsparken är grävt. Ett lyckat arrangemang som
lockade såväl ung som gammal.
Föreningarna kan nu söka bidrag digitalt på nätet.
Simhallschefen deltog som föreläsare på Sveriges fritids- och kulturchefers
förenings erfarenhetskonferens.
Statsbidrag för simhallen dras tillbaka vilket gör att simhallens budget minskas
med drygt 1 miljon.
Ny verksamhetsutvecklare med inriktning extern finansiering samt
ungdomsproducent är rekryterad.
Upphandling av konstgräs för Kungsängens IP är klar och planeras att bytas i
sommar.
Nytt projekt har startats - SUB-Sommar i Upplands-Bro för att säkerställa
tryggheten och skapa ett meningsfullt sommarlov för alla.
Bidragsutredningen fortgår och en första dragning för nämnden är genomförd.
Lillsjöprojektet för återuppbyggnaden av friluftsgården pågår och finns med i
förslag till investeringsbudget 2020.
Två studiedagar för alla fritidsledare; en workshop om fritidsledarrollen samt en
handlingsplan för hot och våld arbetas fram i de olika arbetsgrupper.
Mötesplats Trappan i samarbete med LLS-verksamheten invigdes.
Rastverksamheten i Broskolan invigdes.
Föräldrautbildning Cope för föräldrar till barn i åldern 13-17 år startades.
Reell ökning i antal besökande tjejer på Bro fritidsgård.
Start av produktiva onsdagar med fokus på tjejer samt JobBron med en lyckad
jobbmässa startades upp på Bro:n.
En student från Södertörns högskolan praktiserade på Bro-fritidsgård under åtta
veckor vilket bidrog till viktigt erfarenhetsutbyte och metodstöd.
Lovaktiviteter på sport- och påsklovet har genomförts och varit mycket
uppskattade.
Öppna sporthall på helgerna.
Aktiviteter arrangerade i samarbete med civilsamhället: Gladiator-event till
förmån av barncancerfonden, självförsvarskurs för tjejer, kampsportpass en gång
i veckan.
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4.4.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur och
fritid

1 488

0

996

361

492

361

853

435

Fritidsavdelningen

18 249

1 292

19 927

1 568

-1 678

276

-1 402

2 986

Kulturavdelningen

12 165

1 150

12 570

1 382

-405

232

-173

232

Summa

31 902

2 442

33 493

3 311

-1 591

869

-722

3 653

Ledning Kultur och fritids avvikelsen har uppstått pga vakant tjänst som är tillsatt från
och med 2 maj samt en halvtid föräldraledighet. Balanserar underskottet på
kulturavdelningen. Avvikelsen i intäkt är ej budgeterat stadsbidrag.
Fritidsavdelningens avvikelse består av dyrare lokalvårdsavtal vid ny upphandling,
högre lokalhyror än budgeterat, något högre personalkostnader i simhallen och på
fritidsgårdarna i Bro för att trygga platsen och arbetsmiljön. Några större inköp är också
gjorda i början av året.
Kulturavdelningens avvikelser består främst av högre personalkostnader för att trygga
arbetsmiljön i Brohuset och i Kulturhuset i Kungsängen.
Helårsprognos
Budget 2019
(tkr)

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

4 302

0

4 081

0

221

0

221

Fritidsavdelningen

53 829

3 875

54 346

3 875

-517

0

-517

Kulturavdelningen

35 471

3 450

35 692

3 450

-221

0

-221

Summa

93 602

7 325

94 119

7 325

-517

0

-517

Ledning Kultur och fritid

Ekonomisk analys
Ledning kultur och fritids avvikelse beror på vakans under föräldraledighet.
Fritidsavdelningens avvikelse beror på högre kostnader vid nytt lokalvårdsavtal samt
ökade lokalkostnader.
Kulturavdelningens avvikelse beror på högre personalkostnader för att säkerställa
arbetsmiljön samt ökade lokalkostnader.
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Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
201904

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

322

1 500

0

1 500

322

1 500

0

(tkr)
We empower

Summa

Kommentarer sociala investeringsfonden
Genom gårdsråd och projektgrupper har delaktigheten ökat. Personal har fått en
tvåstegsutbildning i COOP-metoden för föräldrar till ungdomar 13-17 år som har startat
under våren 2019. Denna utbildning kompletterar den utbildning som socialtjänsten och
utbildningskontoret har för barn mellan 6-12 år.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Upprustning Kvistaberg

6 920

4 995

250

1 925

1 675

25 000

24 080

100

920

820

Investeringsram KFN

196

0

196

196

0

Fasadskyltar

360

288

72

72

0

Skyltar fornminne

100

83

17

17

0

82 731

2 418

40 000

80 313

40 313

Instrument/Utrustning

500

287

150

213

63

Förbättring badplatser

1 059

588

471

471

0

12 000

895

19 105

11 105

-8 000

60

30

30

30

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

160

160

0

Kulturmiljö

100

0

0

100

100

Konstgräs

4 500

0

4 500

4 500

0

Övrigt fritid

2 000

1 789

211

211

0

Tillgänglighetsanpassad brygga
(från TN)

200

134

66

66

0

Självservice bibliotek

180

46

134

134

0

Kulturhuset

100

0

100

100

0

Förvaltning av kulturmiljöer

200

0

200

200

0

Elbelysning befintliga
motionsspår

200

0

100

200

100

Ljudanläggningar simhallen

300

0

300

300

0

Asfaltering Marina
föreningshuset

150

0

0

150

150

137 016

35 633

66 162

101 383

35 221

Projekt

Upprustning stall Prästtorp

Sporthall anpassad för
bordtennis (flexibel sporthall)

Aktivitetspark i Råby, Bro
Konstnärlig utsmyckning
rampen

Summa
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Kommentarer investeringsredovisning
Planering och genomförande av tilldelade investeringsmedel pågår.
Upprustning Kvistaberg drar ut på tiden då nämnden inväntar inkoppling av
kommunalt VA.
Upprustning stall Prästtorp Processen med att riva gamla stallet är påbörjad vilket är
sista steget i projektet.
Sporthallen anpassad för bordtennis beräknas färdigställas våren 2020.
Aktivitetsparken kommer att färdigställas under sommaren 2019.
Konstgräs: Byte av konstgräs är planerat till sommaren 2019.
Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas under 2019
och flyttas därför över till 2020.

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport april 2019

37(67)

4.5 Socialnämnden
4.5.1 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 både internt och
extern har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra för ungdomar att göra bra
livsval. Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas
för att bryta bidragsberoendet. 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
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn
och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen.
Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med
missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska
funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande.
Inom gruppboenden för LSS ansvarar Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser
upp till sjuksköterskenivå.
Socialnämndens tre myndighetsenheter; barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och
biståndsenheten för funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri, handlägger ärenden
enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som gruppoch servicebostäder enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård
för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, projektledning,
omvärldsbevakning, beredning av nämndärenden, samordning av nämndens budget
samt genomförande av kvalitets- och avtalsuppföljningar.
Viktiga händelser under året
Barn- och ungdomsenheten
Barn- och ungdomsenheten har under årets första kvartal börjat förbereda inför att
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Ett samarbete har inletts med Föreningen
Maskrosbarn med syfte att öka barn och ungas delaktighet. En inventering om hur barn
och unga delges information under hela den tid de har kontakt med enheten har inletts.
Personalsituationen är att betrakta som stabil och resultatet av
medarbetarundersökningen visar på välmående och trivsel inom enheten. Detta trots hög
upplevelse av stress och arbetsbelastning. Det största problemområdet som
identifierades inom medarbetarundersökningen var att enhetens medarbetare inte
upplevde att arbetstiden räcker till för att utföra arbetet. Ett ökat inflöde av ärenden har
lett till att enheten varit beroende av flera socionomkonsulter under perioden. Ett ökat
antal placeringar i kombination med stor brist på familjehem har lett till ökat antal barn
Upplands-Bro, Verksamhetsrapport april 2019

38(67)

och unga i konsulentstödda familjehem.
Hittills under året har en ensamkommande ungdom anvisats till kommunen. De flesta
ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för har passerat 18 år.
Vuxenenheten
För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en mer attraktiv
arbetsplats påbörjades i slutet av 2016 ett intensivt utvecklingsarbete som sträckte sig
över 2017 och 2018 och fortsätter under 2019.
Vuxenenheten har tidigare haft en stor personalomsättning vilket har stabiliserats under
2017. För 2018 var det en medarbetare av 20 som valde att byta arbete. Denna positiva
trend har fortsatt. Under 2019 har en medarbetare valt att byta arbete men stannar kvar
inom kommunen.
Det pågår ett stort utvecklingsarbete kring exempelvis hur enheten formulerar beslut
och utredningar. Arbetet bedrivs i det dagliga med feedback och genom regelbundna
metodmöten.
Den aktivitet/mål som är i störst fokus är arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka
antalet individer som blir självförsörjande.
Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts under januari-april 2019:


Projekt Kom i jobb 2019/2020 har påbörjats. Detta är en samverkansprojekt
mellan vuxenenheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i syfte att
stötta individer ut i arbetslivet.



2018 infördes möjligheten att göra e-ansökan avseende ekonomiskt bistånd.
Under 2019 arbetar enheten aktivt för att öka antalet e-ansökningar, i april
månad uppgick andelen e-ansökningar till 41,5 procent.



Arbete pågår för att kunna ha möjlighet att använda konsultläkare i syfte att
hjälpa individer till egen försörjning.



Påbörjat arbete för att öka antalet klientkontakter för att göra dem än mer
delaktiga i sin situation vilket är viktig faktor i förändringsprocesser.



Utöver detta arbetar vuxenenheten med en handlingsplan med fler aktiviteter för
att öka antalet självförsörjande individer samt för att upptäcka individer som är
behov av andra insatser än ekonomiskt bistånd.



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



Vuxenenheten har arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet
med nyanlända kommuninvånare vilket är ett arbete som kommer att fortsätta
när integrationsstödjarna åter tillhör socialkontoret. Vuxenenheten önskar
utveckla arbetet med att individerna ska vara självförsörjande när
etableringsersättningen upphör samt ha möjlighet att flytta till egen bostad.
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Internutbildning av socialsekreterare där de erbjuds möjlighet att lära sig
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
Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts under januari-april 2019:


Stort fokus har lagts på uppföljningar och samverkan med utförare av
boendestöd samt stärkt samverkan med regionens psykiatri och arbetet med SIP,
Samordnad Individuell Plan. Fortsatt samverkan med utförare inom LSS och
planering av kommande behov pågår.



Medarbetare har tagit fram ett förslag på Arbetsplan för insats träningslägenhet i
syfte att stärka fokus på måluppfyllelse.



Implementering av arbetsmetoden IBIC, Individens Behov i Centrum, inom LSS
där 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 inom LSS samt SoL under 65 år har
påbörjats.



Från och med den 1 april 2019 har personal inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst en möjlighet att anmäla vanvård av djur, Lex Maja.

Personalgruppen inom LSS och socialpsykiatri är ny sedan år 2018/2019. Fokus har
varit att handleda samt implementera rutiner och arbetssätt. Resultatet av HME enkäten
har presenterats på enheten, resultatet visar en förbättring inom samtliga områden
jämfört med 2017. Fortsatt arbetet planeras där fokus läggs på specifika frågeställningar
i syfte att analysera och stärka det som fungerar bra. Kompetensutveckling har skett
inom bland annat följande områden; grundkurs i FREDA - frågor kring våld i nära
relation, juridisk handledning och HBTQ - att synliggöra normer i socialtjänsten.
Utföraravdelningen
Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom stöd- och
behandlingsenheten under januari-april 2019:


En SIG-lots som också är projektledare har tillsatts och samarbete med frivården
i Sollentuna har påbörjats.



Föräldrastödsutbildning Trygghetscirkeln för föräldrar med barn 1-6 år har
startats.



Omgång nummer två av föräldrastödsutbildning Connect för föräldrar med barn
7-13 år har genomförts.



Familjebehandlare har utökats till heltid på Bryggan, första linjens psykiatri.

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport april 2019

40(67)

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom LSS-enheten under
januari-april 2019:


Antalet enhetsledare har utökats från fem till sju. Detta för att möjliggöra ett mer
nära ledarskap samt skapa förutsättningar för bättre ekonomi- och
verksamhetsuppföljning.



Volymökning med två hyresgäster på Kyrkvägens servicebostad.



Bemanningen inom vissa grupp- och servicebostäder har förstärkts på grund av
komplexa behov hos hyresgäster.

Delar av de aktiviteter som påbörjats/genomförts inom Hälso- och
sjukvårdsenheten under januari-april 2019:


Enheten har anordnat utbildningar för omsorgspersonal om exempelvis
bemötande vid demenssjukdomar och förflyttningsteknik.



Enheten har startat upp ett omfattande arbete med införande av KVÅ-koder,
Klassifikation av vårdåtgärder, efter krav från Socialstyrelsen.

Kvalitet- och verksamhetsstöd
Avdelningen håller bland annat i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i
arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbete.
Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att
verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare. Avdelningen håller också i arbetet
med att öka antalet e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd.
Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare med
inriktning mot IFO, Individ och Familjeomsorg, har pågått under perioden.
Utredare/verksamhetsutvecklare rekryterades internt. Detta innebär att avdelningen är
fulltalig och har utökats med en tjänst. Tjänsten som strateg för våld i nära relation har
flyttats till kommunledningskontoret.
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4.5.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Socialnämnden
(tkr)

Budget 201904

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Myndighetsenheterna

49 677

10 467

45 875

11 608

3 802

1 141

4 943

7 183

Utföraravdelningen

41 344

14 436

42 823

15 085

-1 479

649

-830

4 145

Avdelningen för
kvalitet- och
verksamhetsstöd

13 723

10 642

12 276

9 134

1 447

-1 508

-61

468

104 744

35 545

100 974

35 827

3 770

282

4 052

11 796

Summa

Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ekonomiskt
bistånd

5 273

67

8 077

56

-2 804

-11

-2 815

-19

Summa

5 273

67

8 077

56

-2 804

-11

-2 815

-19

Helårsprognos
Socialnämnden

Budget 2019

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Myndighetsenheterna

148 389

31 403

127 004

7 018

21 385

-24 385

-3 000

Utföraravdelningen

125 146

43 307

123 284

39 895

1 862

-3 412

-1 550

41 030

31 925

24 646

14 641

16 384

-17 284

-900

314 565

106 635

274 934

61 554

39 631

-45 081

-5 450

Avdelningen för kvalitetoch verksamhetsstöd
Summa

Ekonomiskt bistånd
(tkr)

Budget 2019

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Ekonomiskt bistånd

15 820

200

20 740

120

-4 920

-80

-5 000

Summa

15 820

200

20 740

120

-4 920

-80

-5 000

Ekonomisk analys
Socialnämnden visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr, vilket motsvarar 6
procent. Huvudsakligen beror underskottet på ökade kostnader för köp av externa
platser för barn- och ungdomsenheten, ökade kostnader för personlig assistans samt
höga migrationskostnader. På helår prognostiserar Socialnämnden ett underskott med
5,5 mnkr.
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 2,8 mnkr motsvarande
54 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 5,0 mnkr.
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Myndighetsenheterna visar sammantaget ett negativt resultat på 4,9 mnkr
Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr och beror företrädesvis
på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt externa
placeringar under 2019 vilket ger en helårsprognos enligt budget.
Vuxenenheten
Enheten visar ett positivt resultat med 0,8 mnkr varav placeringar visar ett positivt
resultat med 0,6 mnkr.
Våld i nära relation - Kostnaderna för placeringar/skyddat boende har under året varit
under budgeterad kostnad vilket är ett resultat av få och kostnadseffektiva placeringar.
Missbruk - Under de fyra första månaderna 2019 har antalet placeringar varierat mellan
tre till fyra placeringar per månad innan det i slutet på april minskade till en placering.
Samtliga placeringar har varit frivilliga vilket är mer kostnadseffektivt än tvångsvård
enligt LVM. Jämförelsevis hade vuxenenheten två beslut om LVM under 2018, vilket
var en stor del av de kostnader som fanns för missbruksplaceringar det året.
Övrigt samt administration - Visar ett överskott för perioden med 0,2 mnkr och beror
främst på lägre personalkostnader.
Helårsprognosen beräknas enligt budget.
Barn- och ungdomsenheten
Enheten visar ett negativt resultat på 0,7 mnkr varav 1,0 mnkr beror på 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 positivt resultat med 0,3 mnkr.
HVB, konsulentstödda familjehem - Redan 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 blir allt svårare, och delvis för att kommunen ska kunna konkurrera
med de konsulentstödda organisationerna och kunna rekrytera och behålla familjehem i
egen regi.
På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat med 2 mnkr beroende av antalet
placeringar.
Biståndsenheten - Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt SoL under 65 år
Enheten visar ett positivt resultat med 3,1 mnkr.
Boende vuxna och barn - Under årets första sex månader har fyra externa placeringar
inom bostad LSS vuxna avslutats, tre har flyttat tillbaka till kommunen som planerat,
den fjärde avslutades oplanerat på grund av flytt till annan kommun. Under årets fyra
första månader har ingen extern placering skett på vuxenboende. Även antalet
barnboenden har varit lägre mot budgeterat. Under augusti sker en volymökning i form
av en barnplacering. Resultatet visar ett överskott med 0,5 mnkr.
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Personlig assistans - Under årets fyra första månader visar personlig assistans ett
positivt resultat med 1,1 mnkr. På grund av lagändringar inom LSS gällande personlig
assistans förväntas kostnaderna öka och på helår prognostiseras en negativ avvikelse
med 1,0 mnkr.
Bostad HVB och särskilt boende för personer under 65 år - Visar ett positivt resultat för
perioden med 0,2 mnkr. Under en längre tid har det varit oroligheter i en fastighet där
flertal individer med psykisk ohälsa bor. En ny extern placering på särskilt boende för
personer med psykisk ohälsa har tillkommit. Två nya placeringar har skett inom särskilt
boende HVB, direktutskrivna från slutenvården. På helår prognostiseras en negativ
avvikelse med 0,7 mnkr.
Daglig verksamhet - Visar ett positivt resultat med 0,7 mnkr på grund av att placeringar
kunnat ske inom kommunens egen regi.
Korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösning - Visar ett positivt resultat
med 0,6 mnkr beroende på lägre volymer än budgeterat.
På helår prognostiserar enheten sammantaget en negativt avvikelse med 1,0 mnkr främst
beroende på de förväntade ökade kostnaderna inom personlig assistans.
Utföraravdelningen visar sammantaget ett negativt resultat med 0,8 mnkr.
Avdelningsgemensam verksamhet visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr och beror på
budgeterade medel för höga kostnader inom personlig assistans.
Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatrin - Visar sammantaget ett negativt
resultat med 0,1 mnkr. Ett negativt resultat med 0,3 mnkr för socialpsykiatrin, beroende
på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte kunde förutses vid
budgetering. En översyn av socialpsykiatrin pågår och åtgärder kommer att vidtas. På
helår prognostiserar enheten en negativ avvikelse med 0,6 mnkr.
LSS-enheten
Grupp- och servicebostäder - Visar ett negativt resultat med 1,3 mnkr beroende på
ökade personalkostnader. Behoven hos flera av de senast tillkommande hyresgästerna är
komplexa och kräver en tät bemanning för att det ska fungera. Åtgärder pågår för att
kunna uppnå balans. Trots åtgärder prognostiseras en negativt avvikelse med 0,3 mnkr.
Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - Visar ett positivt
resultat med 0,3 mnkr. Inom personlig assistans beror underskottet på att ersättningen
inte täcker personalkostnaderna. Även ledsagarservice har ett underskott beroende på att
ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år samtidigt som lönekostnaderna ökat.
Inom insatserna kontaktperson enligt SoL samt LSS är ersättning för arvode och
omkostnader inte kopplat till antal pågående uppdrag och intäkten är en fast summa
oberoende av antal uppdrag och dess natur. På helår prognostiseras en negativ
avvikelse med 0,8 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsenheten - Visar ett positivt resultat med 0,2 mnkr och
prognostiserar med ett överskott på 0,1 mnkr beroende på lägre personalkostnader mot
budgeterat inom enheten.
Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse med 1,6 mnkr.
Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett resultat enligt budget.
Kvalitet- och verksamhetsstöd - Visar ett positivt resultat med 1,1 mnkr, beroende på
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vakanta tjänster, lägre volymer inom digitaliseringsområdet samt budgeterade medel för
specialister. På helår prognostiseras ett överskott med 0,1 mnkr för lägre kostnader
inom digitalisering.
Integrationen - Visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr och beror främst på kostnader
inom försörjningsstöd, externa placeringar samt lokalkostnader för Ängen stödboende
under år 2016 till och med maj 2019. På helår prognostiseras integrationen ett
underskott med 1,0 mnkr beroende av hyreskostnaderna samt externa placeringar.
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 2,8 mnkr och på helår
prognostiseras ett underskott med 5,0 mnkr.
Utifrån uppföljning framgår ökade kostnader samtidigt som antal hushåll som uppburit
ekonomiskt bistånd ökat. Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december
2018 har en ökning skett med 25 hushåll med en genomsnittlig kostnad med 9 000 kr
per hushåll. Ökning fortgår även under årets fyra första månader för 2019. Ökningen av
antalet hushåll beror bland annat på att kommunens invånarantal ökat kraftigt under
året, individer lämnar egen försörjning med etableringsersättning och individer som ej
uppbär ersättning från Försäkringskassan trots läkarintyg.
Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad som är ett samarbete
mellan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden. Effekten av
projektet har ännu inte hunnit ge några resultat under årets fyra första månader.
Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
201904

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018

2020

2 570

534

2 570

0

2 570

534

2 570

0

(tkr)
SIG - sociala insatsgrupper

Summa

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
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Socialpsykiatrin

150

0

150

150

0

Summa

150

0

150

150

0

Projekt
(tkr)

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.
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4.6 Tekniska nämnden
4.6.1 Inledning
Vinjett
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Några
projekt har avslutats såsom hundrastgård vid Lillsjön, boulebanor och utegym vid
Tibbleängen. Beslut har fattats om att genomföra en avfallsupphandling i samverkan
med Håbo, Knivsta och Sigtuna och i samband med det införa en fastighetsnära
insamling av förpackningar. I enlighet med VA-planen som beslutades förra året har
arbetet med VA-utbyggnad på landsbygden fortsatt och hittills i år har Verkaviken
färdigställts.
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: Enheten planerar en trafiklekplats i anslutning
till drömparken vid Kungsängens idrottsplats. 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. Under Kungsfesten den 25 maj 2019 planeras för att genomföra
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medborgardialog kring lekplatsen för att inhämta synpunkter kring behovet.
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. Ett av åtgärdsförslagen är påbörjad och berör
bullerutsatta fastigheter längs med Granhammarsvägen norr om E18.
Cykelstrategi: En cykelstrategi är under framtagande och syftet med den är att
öka cyklandet, utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet
som en del i det hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta
trafikbeteende i kommunen och skapa nya resmönster.
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 GISenheten och övriga verksamheter är viktig. I år har arbeten med att få in samtliga
gång- och cykelvägar samt uppdaterade skötselytor i kommunkartorna
prioriterats.
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): Det har varit en vinter med mycket väderomslag,
vilket påverkat insatserna för snöröjning och halkbekämpning. Den växlande
temperaturen under inledningen på året har inneburit många insatser vilket
kommer återspeglas i kostnader för vinterväghållningen.
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 har inletts med mycket skador på vägarna, till största delen
på grund av väderväxlingarna som varit under vintern. 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.
Cykelparkeringar: Ansökan om bidrag från Trafikverket och
Trafikförvaltningen för att bygga ut och förbättra cykelparkeringarna i
anslutning till Kungsängens station beviljades 2018. Projektering av ny
cykelparkering är klar och upphandling av entreprenör pågår.
Trygghetsprojekt: Enheten har gjort en prioriteringslista över
trygghetsskapande åtgärder utifrån tidigare trygghetsvandringar,
trygghetsinventeringar, skolenkäter (Säkra skolvägar), synpunkter från
medborgare, synpunkter från polis samt enhetens egna iakttagelser.
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En del av åtgärderna är redan genomförda såsom visst röjningsarbete, men
samtliga åtgärder kommer genomföras under år 2019. Allt kommer att redovisas
i en trygghetsrapport avseende år 2019.
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på
kommunal mark som kan utgöra en risk.
Påskpynt: Verksamheten har kompletterat med enklare påskpynt för att skapa
trivsel i kommunen, vilket verksamheten har fått mycket positiv respons på.
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett
par hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel
hastighetsskyltar på Granhammarsvägen i höjd med av- och påfarter på
Granhammarsvägen samt planerade avsmalningar och 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
entreprenören och kommer genomföras under sommaren och hösten 2019.
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 slutbesiktigat.
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under
2019.
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten 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. Många tjänstemän inom
tekniska avdelningen är delaktiga i projektet med Gröna dalen.
Bytesboden: Bytesboden har öppnat igen efter en översyn av verksamheten.
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.
Framtida upphandling i samverkan: Tekniska nämnden har beslutat
genomföra en upphandling i samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna.
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Upphandlingen rör den så kallade traditionella sophämtningen i kommunen.
Kommunen kommer i samband med upphandlingen övergå 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.
Publicering avseende upphandlingen kommer ske i maj månad.
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 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 i juni. 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.
VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VAutbyggnaden på landsbygden. En mer detaljerad utbyggnadsordning har tagits
fram under våren. Utbyggnaden i Verkaviken har färdigställts i vår och
anslutning av fastigheterna i området pågår. Sågbacken är färdigprojekterad och
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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 påbörjad.
4.6.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gator, vägar och
parkering

10 236

1 655

12 881

1 301

-2 645

-354

-2 999

-1 246

Vinterväghållning

3 162

3 413

-251

-251

-2 793

Park och natur

2 944

2 794

150

150

375

Bostadsanpassni
ngsbidrag

1 223

981

242

242

53

Övrigt allmän
platsmark

41

95

28

467

13

372

385

332

Mät och GIS

2 845

747

2 643

1 105

202

358

560

629

Teknisk
administration

1 864

127

596

-1 786

-2 054

Summa

22 315

1 737

2 497

127

24 477

2 873

-2 162

376

Affärsverksamhet
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Avfall

10 296

10 349

7 860

14 685

2 436

4 336

6 772

5 486

VA

16 866

17 000

18 538

17 963

-1 672

963

-709

-144

Summa

27 162

27 349

26 398

32 648

764

5 299

6 063

5 342

Helårsprognos
Budget 2019
(tkr)

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

30 655

4 966

33 355

3 466

-2 700

-1 500

-4 200

Vinterväghållning

5 930

0

7 930

0

-2 000

0

-2 000

Park och natur

8 805

0

8 805

0

0

0

0

Bostadsanpassningsbidrag

3 670

0

3 670

0

0

0

0

124

285

124

285

0

0

0

Mät och GIS

8 475

2 240

8 475

2 240

0

0

0

Teknisk administration

5 564

0

4 564

0

1 000

0

1 000

Gator, vägar och parkering

Övrigt allmän platsmark
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Summa

63 223

7 491

66 923

5 991

-3 700

-1 500

-5 200

Affärsverksamhet
Budget 2019
(tkr)

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

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
Tekniska nämnden visar sammantaget ett underskott på 1 786 tkr för första tertialen.
Bedömningen avseende helår är 1 400 tkr högre avskrivningskostnader, 2 000 tkr högre
kostnader för vinterväghållning, 800 tkr ökade elkostnader för förbrukningen, 500 tkr
ökade kostnader för gatubelysningen samt lägre intäkter avseende parkeringsintäkter om
1 500 tkr. Effektiviseringar och omfördelningar av medel inom tekniska bedöms kunna
spara 1 000 tkr så helårsprognosen är ett underskott på 5 200 tkr.
Gator och vägar
Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 2 999 tkr i förhållande till budget. Av
detta utgör högre avskrivningar än budgeterat 855 tkr, en oförutsedd lagning av
kabelbrott till följd av den växlande väderleken på 315 tkr och betydligt mer att åtgärda
i samband med rondering av gatubelysningen, 380 tkr, samt avsevärt högre kostnader
för elförbrukning, 264 tkr. Den externa jourverksamhet har behövt rycka ut bland annat
i samband med de stora snömängder som kom i februari samt vid de stora
vattensamlingar som uppkom till följd av snöfallen. Klottersaneringen har också ökat
och med nolltolerans som ledstjärna så saneras det senast dagen efter.
Intäkter från parkeringsautomaterna i Kungsängen har blivit lägre än beräknat, vilket
bland annat beror på att parkeringen på Ringvägen är avstängd. Färre inkomna
parkeringstillståndsansökningar. Gällande parkeringsregler på Korsängsvägen,
Östervägen och Ekhammarsvägen t.o.m. 30 april, innebär att dessa inte genererar
intäkter vintertid. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering kommer bli lägre än
budgeterat. Prognosen är 1 000 tkr lägre intäkter från parkeringsautomaterna och
500 tkr lägre för nyttoparkeringstillstånd och parkeringsböter.
Vinterväghållning
Vinterväghållningen visar ett underskott på 617 tkr i förhållande till budget.
(Kostnaderna för sandupptagning ingår i stycket ovan). Detta beror mycket på
tillkommande ytor samt höga kostnader på grund av den varierande väderleken under
januari till april 2019. Stora kostnader som tillkommit är för bortlastning av stora
snöhögar i samband med större snöfall som varit under perioden samt extra
halkbekämpning för att temperaturen pendlat mellan plus och minus. Bedömningen är
att vinterväghållningen på årsbasis kommer redovisa underskott om 2 000 tkr, men det
beror på hur tidig vintern blir i höst.
Parkverksamhet
Parkverksamheten visar ett överskott på 150 tkr i förhållande till budget. Säsongen för
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skötsel av park och grönytor har inte dragit igång ännu så de större kostnaderna har inte
kommit än. Prognosen för helår ser ut att bli ungefär som budgeterat.
Mätverksamheten
Första tertialen visar ett överskott på 560 tkr, vilket beror på lägre lönekostnader på
grund av sjukdom och högre intäkter. Det senare beror på fler sålda primärkartor och
nybyggnadskartor än budget. Intäkterna bedöms sjunka under resten av året på grund av
en vikande byggkonjunktur. Verksamheten bedöms hålla budget.
Bostadsanpassningsbidrag: Verksamheten visar ett överskott under första tertialen på
242 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
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

500

500

500

0

Gatubelysning

4 000

4 000

4 000

0

Beläggningsunderhåll

4 000

4 000

4 000

0

Lekplatser

1 500

1 500

1 500

0

Bullerdämpande åtgärder

1 300

1 300

1 300

0

12 948

12 948

0

6 703

6 703

0

1 802

1 802

0

Projekt
(tkr)
Övrigt att fördela

Kungsängens c etapp 3 Torget

30 900

17 952

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

6 703

Kockbacka trafikplats

4 100

Parkering

1 500

1 500

1 500

0

Trygghetsskapande åtgärder

1 000

1 000

1 000

0

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
Summa

2 298

1 000

392

608

608

0

59 203

20 642

38 561

38 561

0
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Investeringsredovisning Avfall
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

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

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Projekt
(tkr)
Nya containrar
kretsloppscentraler

Investeringsredovisning VA
Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat

55

0

55

55

Reinvestering Murarv.

80

0

80

80

Diverse inv. Maskiner

1 000

1 000

1 000

0

10 247

5 000

10 247

5 247

Utredning och åtgärder
ovidkommande vatten

8 407

1 000

8 407

7 407

LPS-pumpar ospecificerat

4 790

2 500

4 790

2 290

Pumpstationer

Åtgärder på spillvattenledning
Bro-Järfällatunneln

150 000

342

750

149 658

148 908

UBS-ledning
(Sigtunaledningen)

150 000

87 807

62 193

62 193

0

3 000

500

1 287

787

Dagvattendammar/-åtgärder

12 745

1 000

12 745

11 745

Nya ledningar ospecificerat

10 421

4 500

10 421

5 921

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

4 000

3 000

4 000

1 000

98 443

359 330

260 887

Vattenkiosker

Projektera Näshagen, Tjusta

Nytt fordon
Summa

452 366

88 149

Kommentarer investeringsredovisning
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 är 10 000 tkr. Eftersom
verksamheten använde mer pengar än budgeterat till trafik- och tillgänglighetsprojekt
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 GCväg längs med Artistvägen där upphandling av entreprenör pågår, projektering av GCväg längs med Klövtorpsvägen, underlag för upphandling av totalentreprenad för GCväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble är under framtagande, asfaltsgupp är beställda 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. Behovet
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finns bland annat för nya gång- och cykelbanor som ansluter till ny områden samt
ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder. Samtliga projekt är påbörjade och
prognosen är att budgeten kommer att användas under året.
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 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 användas
under året.
Beläggning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Det finns ett stort behov av ny beläggning på
många av kommunens större vägar, till exempel Enköpingsvägen och
Granhammarsvägen. Det är viktigt att dessa genomförs i år. Behovet av att lägga ny
beläggning på dessa 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.
Gatubelysning: Budget för 2019 är 4 000 tkr. Fortsatta investeringar i byte till LED
lampor. År 2017 byttes 950 lampor till LED lampor. Totalt har kommunen bytt nu ut
90 % av all belysning som ska bytas till LED. 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. 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. Prognosen är att samtliga investeringspengar för belysningen
kommer att upparbetas. En del belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom
projektet trygghetsskapande åtgärder.
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. Prognosen är att budgeten kommer att
upparbetas i år.
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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.
Lekplatser: Budgeten för 2019 är 1 500 tkr. Budgeten planeras att användas till inköp
och reinvestering i ny lekplatsutrustning på/vid befintliga lekplatser samt investering i
nya rekreationsytor. Arbetena med detta är påbörjat och prognosen är att budgeten
kommer att upparbetas i år.
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.
GIS-upphandling: Budget för 2019 är 1 300 tkr. GIS-upphandlingen håller på att
förberedas och kommer genomföras under andra halvan av 2019. Prognosen är att en
del kan komma behövas ombudgeteras till 2020.
Mätutrustning: Budgeten för 2019 är 500 tkr. Planering och utvärdering inför inköp
pågår.
Mätbil: Budgeten för 2019 är 500 tkr. Planering och utvärdering inför inköp pågår.
Flygfotografering, kartering, laserskanning: Budget för 2019 är 608 tkr. Kartering
har levererats och har belastat projektet under första tertialen. Laserskanning kommer
levereras under kommande tertial. Prognosen är att budgeten upparbetas i år.
Avfall
Containers: Fokus under våren har varit den nya upphandlingen och därför kommer
upphandlingen och investeringen av containers att genomföras i höst.
Vatten och Avlopp
Diverse maskiner: Maskinparken uppdateras kontinuerligt. Flera driftstekniker
behöver utrustning så en större punktinsats kommer genomföras.
Pumpstationer: Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och
styrsystem men även pumpar.
Tillskottsvatten: Genomförd områdesfilmning visar på stora behov av renovering och
relining av ledningssträckor med stort inläckage, vilket ska genomföras under året.
LPS-pumpar: Investering i nya LPS-pumpar (lågtryckspumpar) i både befintliga och
nytillkommande områden.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Det finns ett stort behov av
utredning och åtgärder, men inte akut. Detta är arbete påbörjades under 2018 med en
förstudie av nybyggnation av Kungsängens pumpstation.
UBS-ledningen: Utbyggnaden fortskrider planenligt. Hela ledningssträckan beräknas
tas i drift under sommaren 2019.
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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 HåboTibble.
Dagvatten: Stora behov finns till exempel i gröna dalen runt nya IP och kyrkogården.
Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för att komma tillrätta
med översvämningsproblematik. År 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för
utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma
belopp fram till 2021.
Nya ledningar, renovering och serviser: Både projektering i egen regi och utökad
driftsorganisation ger större möjligheter att utföra mindre arbeten samt att arbeta med
renovering och nyläggning i egen regi. Behovet av försvarsarbeten i samband med
exploateringar ökar. En stor mängd försvarsarbeten för att förbättra leveranssäkerheten
för dricksvatten planeras under 2019 i samband med flytten av Norrvattens ledning vid
Tibbleängen.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning
mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projekteringen påbörjades 2018.
Ådö utbyggnad: Arbetet 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 påbörjad.
Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer samt 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. Verksamheten har tagit över
anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggning.
Fordon: Nytt arbetslag medför behov av nya fordon och kontoret behöver en poolbil
samt att 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.
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4.7 Utbildningsnämnden
4.7.1 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 förskolechef. 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 genomför 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.
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I början av april togs första spadtaget för en nya förskolan Ringblomman på Ringvägen
i Kungsängen.
Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har
flyttat in under våren.
I slutet av 2019 kommer förskoleverksamhet att flytta in i nya förskolan Kristallen på
Lillsjö badväg i Kungsängen.
Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett
språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått.
4.7.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

3 904

1 436

3 767

1 360

137

-76

61

-179

Förskola
Öppen förskola

145 631

70 599

150 281

73 272

-4 650

2 673

-1 977

-3 148

Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola

270 996

112 69
6

276 226

120 56
7

-5 230

7 871

2 641

-7 207

24 966

22 982

26 716

24 108

-1 750

1 126

-624

1 946

445 497

207 71
3

456 990

219 30
7

-11 493

11 594

101

-8 588

Pedagogisk
omsorg

Gemensam
verksamhet
Summa

Helårsprognos
Budget 2019
(tkr)

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

11 545

4 308

11 545

4 308

0

0

0

Förskola
Öppen förskola

428 398

211 797

431 798

213 797

-3 400

2 000

-1 400

Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola

785 125

338 084

794 745

343 084

-9 620

5 000

-4 620

70 133

68 951

69 113

68 951

1 020

0

1 020

1 295 20
1

623 140

1 307 20
1

630 140

-12 000

7 000

-5 000

Pedagogisk omsorg

Gemensam
verksamhet
Summa

Ekonomisk analys
Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 101 tkr per 20190430. Antalet elever i
grundskolan, fritidshem och grundsärskola ökar till hösten. Detta innebär att
höstterminen kostar mer än vårterminen, vilket är en delförklaring till att
Utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat i helårsprognosen.
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Utbildningsnämnden prognosticerar 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 hos
dagbarnvårdare. Resultatet beräknas bli enligt budget.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget.
Underskottet (-1 400 tkr) beror på att 3 av kommunens förskoleenheter har för högre
kostnader än vad budget medger. Enheterna jobbar med åtgärdsplaner för att få budget i
balans.
Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola
Antalet Upplands-Bro elever i grundskolor, särskolor och fritidshem beräknas bli i stort
sett som budgeterat.
Underskottet (-1 620 tkr) beror på att 3 av kommunens skolenheter har för högre
kostnader än vad budget medger. Enheterna jobbar med åtgärdsplaner för att få budget i
balans.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -3 000 tkr i underskott. Enheten arbetar
för att slå ihop undervisningsgrupper. Enheten har ca 7 färre lärare till hösten 2019 och
kommer att erbjuda studiehandledning enl. upprättad matris.
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter
genererar ett överskott med 1 020 tkr pga. vakanser under delar av året.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

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

2 000

2 000

0

Inventarier/ utrustning förskolor
och skolor

4 358

0

4 358

4 358

0

Larm och säkerhet

3 000

0

3 000

3 000

0

Modernisering av kök,
utrustning

1 000

0

1 000

1 000

0

500

0

500

500

0

10 858

0

10 858

10 858

0

Projekt

Upprustning av utomhusmiljö
Summa

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.
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Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
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.

Upplands-Bro, Verksamhetsrapport april 2019

60(67)

4.8 Äldre- och omsorgsnämnden
4.8.1 Inledning
Vinjett
Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och
omsorgsnämnden. Förberedelser för att byta utförare på Hagtorps vård- och
omsorgsboende har pågått under perioden.
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
Följande aktiviteter har påbörjats/genomförts under perioden januari - april 2019:
Upplands-Bro kommun har ingått i Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till vård- och omsorgsboende mellan kommunerna i Stockholms län. När en
person ansöker om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar
utflyttningskommunen beslut och behåller betalningsansvaret så länge den enskilde
behöver insatsen.
Arbetet har påbörjats inför att ny utförare tar över driften av Hagtorps äldreboende.
Frösunda Omsorg AB lämnar över till Attendo AB den 15 maj.
Tillsammans med kommunikationsavdelningen har översyn och revidering av de
informationsbroschyrer som vänder sig till invånare påbörjats. Det ska bli tydligt att
valfrihet finns inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende.
Enheten deltar i arbetet med att utveckla och kartlägga dagverksamheten vid
Kvistaberg.
Revidering av riktlinjer för Äldre- och omsorgsnämndens områden har påbörjats.
Lex Maja: en sekretessbrytande bestämmelse till skydd för vanvårdade djur har
tillkommit. Från och med den 1 april 2019 har personal inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst en möjlighet att anmäla vanvård av djur.
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Enheten har fortsatt arbetet med nya arbetsmetoder utifrån Lagen om samverkan vid
utskrivning från slutenvården (LUS). FOU.nu har engagerats i syfte att stärka
samverkan med primärvård och geriatriska avdelningar. Enheten har gjort en
utvärdering av den egna bemanningen i förhållande till nya arbetsmetoder och en ökad
äldre befolkning. För att kunna erbjuda en trygg utskrivningsprocess från sjukhusen
samt kvalitetssäkra insatser behöver enheten stärkas upp med en tjänst.
Personalläget har varit stabilt, en konsult täcker upp på ett vikariat. Resultatet av HMEenkäten har presenterats på enheten, resultatet visar en förbättring inom samtliga
områden jämfört med 2017. Fortsatt arbetet planeras där fokus läggs på specifika
frågeställningar i syfte att analysera och stärka det som fungerar bra. Personalen har fått
kompetensutveckling i bland annat; grundkurs FREDA - frågor kring tema Våld i nära
relation, juridisk handledning samt HBTQ - att synliggöra normer i socialtjänsten med
ett HBTQ perspektiv.
Utföraravdelningen
Hemtjänst och servicehus
Enheten har under våren haft fortsatt stöd från extern konsult för genomlysning och
anpassning av kostnader för att uppnå en ekonomi i balans. En handlingsplan om hur
hemtjänsten ska organiseras för att få enhetens ekonomi i balans har tagits fram.
Behovet av kvalificerad personal ökar då fler bor hemma längre och har mer komplexa
behov, exempelvis finns behov av ökade kunskaper om demenssjukdom. Hemtjänsten
har haft stora svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, vilket har inneburit
övertidsarbete för ordinarie personal, och är en trolig orsak till ökad sjukfrånvaro
jämfört med föregående år.
Norr- och Allégården


Nytt schema - ökade tjänstgöringsgrader - Heltid
I februari ökades 17 medarbetares tjänstgöringsgrad från deltid till heltid. Alla
medarbetare som vill har därmed givits möjlighet att arbeta heltid. För att
möjliggöra heltidssatsningen har en schemaförändring i verksamheten
genomförts, där personalen måste arbeta flexibelt på fler avdelningar i
verksamheten. Det flexibla arbetet kommer troligtvis utveckla både
verksamheten och personalen.



Projekt Tena Identify
Allégården har deltagit i ett pilotprojekt för ett digitalt system för
inkontinensutredningar. Under 72 timmar registreras en individs urinläckage.
Eftersom tiden för en individs urinläckage syns har rutinerna förändrats; onödiga
byten av inkontinensskydd behöver inte göras och toalettbesöken har utökats.
Projektet pågår och förväntas vara klart innan sommaren.



Delaktighet - ansvarsområden - ombud
Verksamheten arbetar aktivt med medarbetarnas delaktighet genom ombud inom
måltid, hygien, aktivitet, dokumentation och demens. Ombuden skapar och
planerar aktiviteter, implementerar och möjliggör rutiner samt utför
egenkontroller varje månad. Arbetet med ombud har skapat delaktighet och
engagemang och arbetet fortsätter att utveckla under året.
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Tovertafel och smart-TV
I januari levererades två Tovertafels till verksamheten. Det är en digital
spelenhet som hjälper personer med demens att interagera. Smarta TV-apparater
används i verksamheten, bland annat för visning av gamla filmer, för att spela
musik och för att väcka minnen.



Högtider och fest
Under perioden har verksamheten haft julgransplundring, firat alla hjärtans dag,
tittat på Vasaloppet, firat fettisdagen, varit på musikunderhållning i Florasalen,
firat våffeldagen, haft påskpyssel, målat ägg, firat påsk och firat Valborg.

Kungsgården


Utbildningar
Utbildning om bemötande vid 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 hela Kungsgårdens personalgrupp blivit
demensvänner. Enheten arbetar intensivt med positiv feedbackkultur. Två
medarbetare har påbörjat utbilda sig kring kultur i vården. Utbildningen ger 7,5
högskolepoäng.



Kost
En handlingsplan har upprättats tillsammans med Norr- och Allégården samt
utbildningskontorets kostenhet för att förbättra avvikelsehantering,
kommunikation samt brister kring maten.



Närstående och anhörigas delaktighet
Förebyggande enheten utbildade anhöriga till demensvänner.



Arbetsmiljö
Enheten arbetar aktivt med riskanalyser samt med positiv feedback i
verksamheten. Resultatet av HME-enkäten var betydligt högre än föregående år
vilket visar på att arbetet gett resultat.



Möjlighet att arbeta heltid
Enheten arbetar aktivt med heltidsfrågan och har lyckats utöka flera
medarbetares tjänstgöringsgrad från deltid till heltid genom nya arbetssätt och
bemanningsplanering.



Samvaro
Enheten har köpt in Tovertafel, en digital spelenhet som hjälper personer med
demens att interagera. Smart-TV har köpts in, vilket underlättar
målgruppsanpassad musik, TV och film.

Hälso- och sjukvårdsenheten


Projekt Tena Identify
Enheten deltar i digital inkontinensmätning inom pilotverksamheten Allégården.
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Utbildning
Enheten har utbildat omsorgspersonal i förflyttningsteknik samt anordnat
föreläsning om bemötande vid demens sjukdom.



Digitalisering
Arbetet med att föra in KVÅ-koder, Klassifikation av Vårdåtgärder, efter krav
från Socialstyrelsen.

Förebyggande enheten för äldre
Utvecklingen av förebyggande enheten för äldre fortsätter. Enheten utökade
kompetensen genom att anställa en hälsopedagog och arbetsterapeut. I samband med
detta utökade enheten antal besökare på dagverksamheten samt antal aktiviteter på
öppna verksamheten.
2018 hade enheten 706 besökare under januari till april. Enheten satte målet att öka
antalet besökare under samma period 2019 med 17 procent till 826 besökare. Resultatet
blev 1 007 besökare, en ökning med 42 procent. En kartläggning av behovet för
personer med demenssjukdom och deras anhöriga med fokus på öppettiderna pågår i
samarbete med biståndsenheten och kvalitet- och verksamhetsstöd.
Följande aktiviteter har påbörjats/genomförts under perioden januari - april 2019:


Utökade aktiviteter inom den öppna verksamheten med teatergrupp och fler
gymaktiviteter.



Anhörigkonsulent påbörjat samarbete med vård- och omsorgsboenden gällande
anhörigambassadörer.



Internationell uppmärksamhet i bland annat Schweizisk tidning samt från
Nordens välfärdscenter.



Startat Seniorkampen med över 100 anmälningar från Sverige och Tyskland.



Finalist i årets arbetsplats.

Kvalitet- och verksamhetsstöd
Avdelningen håller bland annat i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i
arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbete.
Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och
omsorgsboendet Hagtorp.
Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att
verksamhetssystemet Procapita övergår till Lifecare.
Rekrytering av en utredare/verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare har pågått
under perioden. Utredare/verksamhetsutvecklare rekryterades internt. Detta innebär att
avdelningen är fulltalig och har utökats med en tjänst. Tjänsten som strateg för våld i
nära relation har flyttats till kommunledningskontoret.
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4.8.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Äldre- och
omsorgsnämnd
en
(tkr)

Budget 201904

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Myndighetsenheterna

37 065

4 100

33 540

4 730

3 525

630

4 155

0

Utföraravdelning
en

43 645

15 102

45 302

15 215

-1 657

113

-1 544

0

Avdelningen för
kvalitet- och
verksamhetsstöd

5 445

1 282

4 121

1 119

1 324

-163

1 161

0

86 155

20 484

82 963

21 064

3 192

580

3 772

0

Summa

Helårsprognos
Äldre- och
omsorgsnämnden

Budget 2019

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Myndighetsenheterna

119 167

12 800

119 350

13 983

-183

1 183

1 000

Utföraravdelningen

132 537

45 307

99 073

10 443

33 464

-34 864

-1 400

16 241

3 846

15 807

3 412

434

-434

0

267 945

61 953

234 230

27 838

33 715

-34 115

-400

Avdelningen för kvalitetoch verksamhetsstöd
Summa

Ekonomisk analys
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 3,8 mnkr, vilket
motsvarar 6 procent. Huvudsakligen beror överskottet på avsatta medel för kommande
lagändringar och överenskommelser inom äldreomsorgen. På helår prognostiseras
Äldre- och omsorgsnämnden med ett underskott på 0,4 mnkr.
Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 4,2 mnkr
Övergripande enheten visar ett positivt resultat på 2,5 mnkr varav Hagtorps verksamhet
visar ett negativt resultat med 0,2 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 prognostiseras enheten enligt budget.
Biståndsenheten Äldreomsorgen visar ett positivt resultat med 1,7 mnkr främst
beroende på lägre antal hemtjänsttimmar.
Placeringar - Visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr. Prognos i budget januari-april för
externa placeringar ser positivt ut med 489 dygn i jämförelse med samma period 2018
där det visade 748 dygn.
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Hemtjänst, Servicehusen - Visar ett positivt resultat med 1,5 mnkr. Utförd tid inom
hemtjänst ordinarie boende har ökat under perioden januari-mars med 3 589 timmar i
jämförelse med samma period år 2018. Utförd tid för hemtjänst på servicehusen har
ökat med 40 timmar under perioden januari-mars 2019 jämfört med samma period
föregående år då vårdtyngden har ökat.
Personal och administration - Visar ett negativt resultat på 0,2 mnkr då enheten har en
konsult på ett vikariat fram till sommaren 2019.
Sammantaget prognostiserar enheten ett överskott med 1,0 mnkr.
Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 1,5 mnkr som främst beror på
hemtjänstens verksamheter.
Övergripande enheten visar ett positivt resultat på 0,1 mnkr och på helår prognostiseras
enligt budget.
Hemtjänst egen regi / Hemtjänst natt / Servicehus - Visar ett negativt resultat på 2,5
mnkr. Personalkostnaderna överskrider intäkterna, verksamheterna har höga kostnader
för övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder för att minska underskottet pågår där
även en extern konsult medverkar. Enheten prognostiserar ett underskott på 2,4 mnkr
varav hemtjänst LOV står för 2,0 mnkr och servicehus för 0,4 mnkr.
Vård- och omsorgsboenden - Visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr Norrgården och
Allégårdens bedriver ett intensivt utvecklingsarbete kring genomlysning av rutiner och
processer rörande inköp av livsmedel, hygienartiklar, näringsdrycker och liknande.
Detta har resulterat i en minskning med 56,2 procent. Vidare kommer genomlysningen
att fortsätta under året. Kungsgårdens personalkostnader är lägre beroende på låga
sjuktal, god bemanningsplanering samt att intäkterna från de boende är högre mot
budgeterat. Prognosen får egen regis boenden visar ett överskott på 1,1 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsenheten - Visar ett positivt resultat med 0,2 mnkr. Enheten
prognostiserar enligt budget. Ett ökat behov av hjälpmedel generar en negativ prognos
med 0,1 mnkr.
Förebyggande enheten äldre - Visar ett positivt resultat med 0,5 mnkr vilket beror på att
planerad utökning inte hade startats upp under årets första månader. Våren har präglats
av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat antalet besökare med 42
procent sedan januari 2018 och på träffpunktverksamheten har nya aktiviteter startats
upp. Prognosen för enheten beräknas enligt budget.
Utföraravdelningen prognostiserar sammantaget ett underskott med 1,4 mnkr.
Kvalitet och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr
Lägre kostnader för digitalisering samt avsatt budgeterade medel för att täcka ökade
volymer. På helår prognostiserar enheten enligt budget.

Investeringsredovisning
Projekt

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018
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Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019
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Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Upprustning av
bostadsrättslägenheter
servicehuslägenheter

1 056

0

1 056

1 056

0

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

Hemtjänst omklädningsrum

91

0

91

91

0

Förebyggande enhet Uteplats
Torget 4

85

0

85

85

0

2 355

68

2 287

2 287

0

Projekt

Kungsgården

Summa

Kommentarer investeringsredovisning
Sängar och traverser har investerats på Norrgården och Allégården för 0,5 mnkr.
Investering av elcyklar för hemtjänsten har påbörjats.
Samtliga investeringar ovan prognostiseras ske enligt budget.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (7)

Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

2019-05-21

Vår beteckning

KS 19/0008

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Direktiv till budget 2020 och plan för 2021-2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Handlingar i ärendet skickas ut senare.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Sara Eklind
Kommunikationschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 691 41
sara.eklind@upplands-bro.se

Datum

2019-05-03

Vår beteckning

KS 19/0281

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Flaggpolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Kommunfullmäktige beslutar att anta Upplands-Bro kommuns flaggpolicy som
vägleder när det ska flaggas i kommunen.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun ansvarar för flaggning i Kungsängens centrum och i
Bro centrum. Kommun saknar en flaggpolicy som vägleder när det ska flaggas
och därför har kommunledningskontoret tagit fram en policy som beskriver,


de allmänna flaggdagarna som regeringen har beslutat.



särskilda flaggdagar för kommunen.



ansvar för drift och underhåll.

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige antar
flaggpolicyn.

Beslutsunderlag


KS 19/0281 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse



KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy

Barnperspektiv
Detta beslut bedöms ha en positiv påverkan på barn och ungas vistelsemiljö.
Flaggning påminner oss om högtidsdagar och andra viktiga dagar för
kommunen och dess invånare.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret

Karl Ölander
Tf Kommundirektör

Sara Eklind
Kommunikationschef

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-05-03
Kommunledningskontoret
Bilagor
1. KS 19/0281 Bilaga, Flaggpolicy
Beslut sänds till
 Kommundirektör
 Samhällsbyggnadschef

Vår beteckning

KS 19/0281
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Kommunledningskontoret
Datum

Kommunikationsstaben
08-581 691 41
sara.eklind@upplands-bro.se

2019-05-03

KS 19/0281

Flaggpolicy för Upplands-Bro kommun
Bakgrund
Upplands-Bro kommun flaggar vid allmänna flaggdagar – beslutade av
regeringen - och även vid särskilda dagar. På kommunens webbplats finns
årets flaggdagar publicerade, upplands-bro.se/flaggdagar.
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde. Därför är det viktigt att kommunens
flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som invånarna kan relatera till. Genom att
upprätta en policy för Upplands-Bro kommuns flaggning och göra den känd, kan
kommunens företrädare lättare kommunicera den till invånarna som förhoppningsvis
bidrar till en ökad förståelse och stolthet över de dagar som högtidliggörs.

Kommunens flagga
Upplands-Bro kommuns flagga består av kommunens vapen i fyrfärgstryck centrerad
på vit duk. Förutom det ska ingen text, logotyp eller liknande finnas på flaggan.

Begrepp och rangordning
Vid flaggning på flera flaggstänger används begreppet heraldisk höger och heraldisk
vänster. Flaggorna hissas varannan till heraldiskt höger och varannan till heraldiskt
vänster, det vill säga att man bestämmer placeringen stående framför stängerna med
ryggen mot byggnaden. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan på den
mittersta stången. Är antalet flaggstänger jämna hissas svenska flaggan på
flaggstången närmast till höger från mitten (betraktandes med ryggen mot byggnaden).
Sett från åskådarplatsen innebär heraldisk höger den vänstra flaggstången, och
heraldisk vänster den högra flaggstången.
Vid tre flaggstänger är den mittersta stången huvudflaggstången.
Vid flaggning med olika typer av flaggor ser rangordningen ut så här, med start
heraldisk vänster: Nationsflagga, FN-flagga, EU-flagga, landskapsflagga, länsflagga,
kommunflagga.

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

Upplands-Bro kommun

Datum

2019-05-02

Några allmänna regler om flaggning
När det gäller flaggning finns det en del rekommendationer man bör följa. De
grundar sig på en lång tradition och den allmänna uppfattningen av flaggan
som nationell, aktad symbol. Som privatperson får man också flagga när man
har ett eget behov för detta.
Under 1 mars tom 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00 och mellan1 november
tom 28 februari hissas flaggan kl. 09.00.
Vid solens nedgång halas flaggan ned. Vill man vid särskilda tillfällen ha
flaggan hissad även efter att solen gått ned bör den vara belyst.
Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. Vid flaggning på
halvstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan ska
först hissas i topp och omedelbart därefter halas ned, till angiven höjd. Samma
sak då den ska halas ned - först i topp, sedan ned.

Allmänna flaggdagar
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella
flaggstänger: vid kommunhuset i Kungsängen och i Bro centrum. Vid
kommunhuset där det finns tre flaggor hissas svenska flaggan i mitten och
kommunflaggorna på sidorna. I Bro centrum hissas flaggan enligt
rangordningen med start heraldiskt vänster.

Särskilda flaggdagar
Upplands-Bro kommun har valt att ha kommunala flaggdagar vid nedan
tillfällen.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019-05-02

Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas
på kommunens officiella flaggstänger utanför kommunhuset i Kungsängen och
i Bro centrum. Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflaggan
hissas på en av kommunens officiella flaggstänger utanför kommunhuset i
Kungsängen och i Bro centrum.

Studentavslutningsdagen och skolavslutning
På studentavslutningsdagen för Upplands-Brogymnasiet samt på
skolavslutningsdagen ska svenska flaggor hissas utanför kommunhuset i
Kungsängen och i Bro centrum.

Flaggning vid utländska besök
Flaggning sker vid officiella besök från andra länder. Flaggorna ska då placeras
i alfabetisk ordning. Den svenska flaggan ska hissas på mittenstången som är
hedersplatsen. Bokstavsordningen beräknas från mittenstången (1) och utåt,
varannan heraldisk åt höger (2) och varannan heraldisk åt vänster (3).

Flaggning vid dödsfall och begravning
Officiell flaggning vid dödsfall av kommunanställd sker alltid vid
kommunhuset i Kungsängen heraldiskt höger samt vid respektive arbetsplats.
Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av den närmaste
chefen.
Flaggning sker vid dagen för dödsfallet eller närmaste vardag samt vid
begravningsdagen.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019-05-02

Kommunen flaggar på följande dagar
Årets flaggdagar i kommunen finns att hitta på kommunens webbplats,
upplands-bro.se/flaggdagar

Datum
1 januari
28 januari
24 februari
12 mars
30 april
1 maj
9 maj
17 maj
6 juni

14 juli
8 augusti
24 oktober
6 november
6 december
10 december
23 december
25 december

Helgdag
Nyårsdagen
Konungens namnsdag
Sverigefinnarnas dag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Konungens födelsedag
1:a maj
EU-dagen
Internationella HBTQ-dagen
EU-parlamentsvalet
Nationaldagen
Pingstdagen
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Stockholm Pride, regnbågsflaggan
Drottningens namnsdag
FN dagen
Gustav Adolfsdagen
Finlands självständighetsdag
Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen

Utsmyckning
Flaggstänger i Bro centrum och utanför kommunhuset i Kungsängen ska, under de
dagar som inte är allmänna flaggdagar, smyckas med flaggan för Upplands-Bro
kommun.

Beslut om flaggning
Det övergripande ansvaret för flaggning vid kommunhuset och i Bro centrum
har kommundirektören.
Ansvaret för flaggning vid andra kommunala byggnader och anläggningar har
chefen vid respektive arbetsplats.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019-05-02

Vem ansvarar för flaggning, inköp och underhåll?
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för flaggning, underhåll samt
införskaffning av flaggor och flaggstänger vid behov.
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Kommunledningskontoret
Karl Öhlander
Utvecklingschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 692 14
karl.ohlander@upplands-bro.se

Datum

2019-05-06

Vår beteckning

KS 19/0267

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på Revisionsrapport - Granskning av
upphandling i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på
revisionsrapporten kring granskning av kommunens upphandling.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av
kommunens upphandlingsarbete. Syftet har varit att bedöma upphandlingarnas
regelefterlevnad och ändamålsenlighet.
Revisorernas samlade bedömning är att upphandlingsrutinerna i kommunen
behöver stärkas. Kommunledningskontoret beskriver i sitt yttrande att den nya
upphandlingsfunktionen arbetar aktivt med utbildning, samordning och
uppföljning. En beskrivning ges också av det arbete som finns med att se över
rutiner, samordna styrdokument och ta fram enkla handledningar för beställare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2019



Revisionsrapporten – Granskning av upphandling i Upplands-Bro
kommun

Ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av
kommunens upphandlingsarbete. Syftet har varit att bedöma upphandlingarnas
regelefterlevnad och ändamålsenlighet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Revisorernas samlade bedömning är att upphandlingsrutinerna i kommunen
behöver stärkas. Granskningen visar på att flera genomförda
direktupphandlingar står i konflikt med kommunens interna regelverk och kan
överträda bestämmelserna i LOU. Dessutom noteras att det finns brister i
samordningen av direktupphandlingar.
Revisorerna anser även att kommunen behöver stärka inköpsanalysarbetet och
uppföljningen av nyckeltal. Det påpekas också att det trots att det togs fram
som en brist i föregående års internkontrollarbete, så har risken rörande
bristande direktupphandlingar inte lyfts in i internkontrollplanen för 2019.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-05-06

Vår beteckning

KS 19/0267

Kommunledningskontoret
Revisorerna bedömer att kommunen har en ändamålsenlig struktur när det
gäller regelverket för upphandling. Samma sak gäller strukturen för utbildning
och fortbildning inom området. Däremot påpekas att delegationsordningarna
behöver harmoniseras mellan de olika nämnderna och att behörigheten till att
göra inköp ska kopplas till genomförd utbildning.
Kommunledningskontorets kommentarer
Nedan kommenteras respektive revisionsrekommendation.
Stärka uppföljningen av kommunens inköp, både avseende inköpsmönster och
direktupphandlingar

Uppföljningsrutiner håller för närvarande på att tas fram inom kommunens nya
upphandlingsfunktion.
Samarbete sker här med kommunens ekonomistab för att integrera
uppföljningsarbetet i befintliga uppföljningsrutiner och system.
Säkerställa att samordningen mellan kontoren förbättras avseende inköp utanför
befintliga avtal.

Den nya upphandlingsfunktionen arbetar aktivt med samordning och
gemensamma insatser för samtliga kontor.

Som en del i detta arbete erbjuder upphandlingsfunktionen utbildningar och
deltar i kontorens ledningsgrupper.
Tillse att inköpsbehörighet kopplas till genomförd utbildning i LOU.

Kommunledningskontoret ser för närvarande över de utbildningar som erbjuds
chefer och andra med inköpsbehörighet. För närvarande anser kontoret inte att
denna ska kopplas till genomförd utbildning. Det viktiga är istället att den som
är ansvarig chef för respektive beställare tillser att tillräcklig kompetens finns
för uppdraget. Kontoret bedömer att detta ansvar ger större möjlighet att se till
att rätt kompetenskrav finns bland beställarna.
Upprätta ett kommungemensamt förhållningssätt kring vad som ska ingå i
nämndernas delegationsförteckningar avseende upphandling

Kommunens kanslistab har i uppdrag att se över samtliga nämnders
delegationsordningar. Detta är ett led i harmonisering av rutiner och arbetssätt
kopplat till administrationen kring respektive nämnd. I denna översyn ska även
delarna med upphandling ses över.
Revidera riktlinjerna för direktupphandling utifrån Konkurrensverkets krav på riktlinjer
för direktupphandlingar samt skrift om vad som bör ingå i dokumentationen av
direktupphandlingar

Riktlinjerna kommer att revideras under 2019. Detta kommer att ske i samband
med en uppdatering av upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar.
Mallar och lathundar kopplat till direktupphandling kommer även att tas fram
som en del i detta arbete.
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Datum

2019-05-06

Vår beteckning

KS 19/0267

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av
kommunens upphandlingsarbete i syfte att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och
rutinernas ändamålsenlighet.
Vår sammanfattande bedömning är att upphandlingsrutinerna i kommunen behöver stärkas.
Granskningen visar att flera genomförda direktupphandlingar står i konflikt med kommunens
interna regelverk och kan överträda bestämmelserna i LOU. Otillåten direktupphandling kan
resultera i att avtalet ogiltigförklaras i domstol och att den upphandlande myndigheten får
betala en upphandlingsskadeavgift. Härutöver finns tydliga brister i hur kommunen
samordnar kontorens direktupphandlingar. För närvarande behöver kontoren inte samråda
med upphandlingsfunktionen innan inköp utanför befintliga avtal och upphandlingsfunktionen
har inte fullständig översikt över samtliga direktupphandlingar som genomförs. Dessa rutiner
behöver stärkas för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överstigs och att inköp
inte genomförs inom områden där ramavtal finns.
I kommunens chefsutbildning ingår information om offentlig upphandling. Härutöver kan
kontoren på eget initiativ beställa utbildningsinsatser till den egna personalen från
upphandlingsfunktionen. Det har under de senaste åren genomförts flera riktade utbildningar
av detta slag. Vår bedömning är att nuvarande struktur för fortbildning är godtagbar, men att
det kan stärkas genom att koppla inköpsbehörigheten till genomförd upphandlingsutbildning.
Kommunen hade tidigare en heltidstjänst avsatt för utveckling av uppföljning och kontroll
avseende inköp. Efter att personen med denna uppgift lämnade sin tjänst har arbetet
avstannat. I kommunstyrelsens internkontrollplan finns vissa kontrollmoment med bäring på
upphandling. Det finns emellertid mer att önska. Enligt vår bedömning behöver kommunen
stärka inköpsanalysarbetet och uppföljningen av nyckeltal. Dessa två områden är väsentliga
för att utveckla kommunens strategiska arbete med att göra goda affärer. Av föregående års
rapportering av den interna kontrollen framgår allvarliga brister i genomförandet av
direktupphandlingar. Trots det plockades denna risk bort från de prioriterade riskerna i 2019
års internkontrollplan.
Kommunen har upprättat ett i allt väsentligt ändamålsenligt internt regelverk för upphandling.
Vi rekommenderar dock att nämndernas delegationsförteckningar harmoniseras och att
kommunens riktlinjer för direktupphandling revideras utifrån Konkurrensverkets krav på
riktlinjer för direktupphandlingar samt utifrån deras skrift om vad som bör ingå i
dokumentationen av direktupphandlingar.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:






Stärka uppföljningen av kommunens inköp, både avseende inköpsmönster och
direktupphandlingar.
Säkerställa att samordningen mellan kontoren förbättras avseende inköp utanför
befintliga avtal.
Tillse att inköpsbehörighet kopplas till genomförd utbildning i LOU.
Upprätta ett kommungemensamt förhållningssätt kring vad som ska ingå i
nämndernas delegationsförteckningar avseende upphandling.
Revidera riktlinjerna för direktupphandling utifrån Konkurrensverkets krav på riktlinjer
för direktupphandlingar samt skrift om vad som bör ingå i dokumentationen av
direktupphandlingar.
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1. Inledning
Bakgrund
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig
verksamhet. Lagen kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet. Den
tydliggör även att offentlig verksamhet vid upphandling ska behandla leverantörer på ett
konkurrensfrämjande, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.
Kommunen upphandlar årligen varor och tjänster till stora belopp. Det är därför viktigt att
kommunens upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och med
ändamålsenliga rutiner. Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd riskanalys för 2019
beslutat att genomföra en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas
ändamålsenlighet. Följande frågor besvaras:






Genomförs och dokumenteras annonserade upphandlingar enligt LOU och
kommunens regelverk?
Genomförs direktupphandlingar enligt LOU:s och kommunens regelverk, inklusive
dokumentationskrav för direktupphandlingar?
Har upphandlare samt inköpare/beställare tillgång till relevant stöd, information och
verktyg och är de rätt utbildade för att uppfylla sina uppdrag?
Finns rutiner för uppföljning av kommunens efterlevnad av ingångna (ram)avtal?
Finns rutiner för uppföljning av efterlevnad av reglerna för direktupphandlingar?
Revisionskriterier

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
 Lagen om offentlig upphandling
 Kommunens upphandlingspolicy
 Konkurrensverkets rekommendationer
Ansvariga styrelser
Granskningen avser kommunstyrelsen.
Metod
Granskningen genomförs genom intervjuer, dokumentstudier och stickprov av genomförda
upphandlingar. Intervjuer har genomförts med upphandlingsstrateg, upphandlade på
upphandlingsfunktionen, utvecklingschef och stabschef för utvecklingsstaben. Rapporten har
faktakontrollerats av samtliga intervjuade, bortsett från upphandlingsstrategen som avslutade
sin tjänst innan rapporten var färdigställd.
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Granskade dokument framgår av källhänvisningen i slutet av rapporten. Vi har stickprovsvis
granskat två annonserade upphandlingar och fem direktupphandlingar genomförda under
2018. Upphandlingarna har granskats utifrån LOU:s bestämmelser, kommunens interna
regelverk och Konkurrensverkets rekommendationer.

2. Revisionskriterier
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Av lagen om offentlig upphandling framgår att upphandlande myndigheter ska behandla
leverantörer likvärdigt och icke-diskriminerande samt genomföra upphandlingar på ett öppet
sätt. Vid upphandlingar ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet
iakttas.
Tillvägagångssättet för upphandling varierar beroende på typ av tjänst och huruvida
avtalsvärdet faller över eller under vissa givna tröskelvärden. I normalfallet genomförs
upphandling antingen genom ett öppet förfarande där alla leverantörer får lämna anbud, eller
genom ett selektivt förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men den
upphandlande myndigheten gör ett urval av vilka anbudssökande som får lämna anbud.
Under särskilda förhållanden får andra förfaranden användas. Om avtalets uppskattade
värde inte överstiger 586 907 kr kan den upphandlande myndigheten direktupphandla. Det
finns inga juridiska formkrav för hur annonsering ska ske inom ramen för en
direktupphandling, men om värdet överstiger 100 000 kr gäller att organisationen ska ha
riktlinjer för direktupphandling samt att upphandlingen dokumenteras.
Kommunen har möjlighet att upphandla ramavtal som reglerar hur en eller flera
upphandlande myndigheter har möjlighet att tilldela kontrakt till en eller flera leverantörer
under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda
värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid, i normalfallet högst fyra
år. Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligt
avvika från villkoren i ramavtalet.
I lagen finns ett antal specifika krav på upphandlingsförfarandet. Sådana krav återges
tillsammans med granskningens resultat för att göra rapporten lättare att följa.
2.1.1. Krav på dokumentation vid direktupphandling
Lagen om offentlig upphandling tillåter att kommunen direktupphandlar om avtalets värde
inte överstiger 586 907 kr (2018). Beloppsgränsen gäller det totala kontraktsvärdet, vilket
innebär att samtliga inköp av samma typ inom hela kommunen ska sammanvägas. Det finns
inga juridiska formkrav för hur annonsering och tilldelning ska ske, men om värdet överstiger
100 000 kr gäller att organisationen ska ha riktlinjer för direktupphandling samt att
upphandlingen dokumenteras. Enligt Konkurrensverkets bedömning utgör följande punkter
ett minimum för att uppfyllnad av dokumentationsplikten:

•
•
•
•
•
•

Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer.
Avtalsföremålet.
Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks.
Om och hur konkurrensen togs till vara.
Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud.
Vilken leverantör som tilldelades avtalet.
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•

Det viktigaste skälet för tilldelningen.1

I syfte att klargöra vilka dokumentationskrav som föreligger har Konkurrensverket tagit fram
en dokumentationsblankett för direktupphandlingar. Denna eller motsvarande blankett bör
enligt Konkurrensverket fyllas i för varje inköp.
Upphandlingspolicy
Kommunens upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige i februari 2016 och innehåller
de principer som utöver gällande rättsregler ska gälla för kommunens upphandlingar. Av
policyn framgår att kommunen ska sträva mot att ställa tydliga och väldefinierade krav inom
prioriterade upphandlingsområden i enlighet med beslutade mål i rådande miljöplan och
rutiner för hållbar upphandling samt andra för kommunen relevanta handlingsplaner. All
upphandling och inköp ska präglas av långsiktig helhetssyn för samordnade upphandlingar,
stimulerad konkurrens, engagerad kompetens och professionalitet.
Kollektivavtalsvillkor ska vara förutsägbara, tydliga och preciserade och ställas som särskilda
kontraktsvillkor i de upphandlingar det är möjligt. De ska följas upp under avtalstiden. Vidare
ska kommunen inför varje upphandling beakta möjligheten att dela upphandlingen i fler delar
där så är möjligt.
Av policyn framgår att ramavtal ska tecknas i största möjliga utsträckning. Innan inköp och
eventuell upphandling sker skall alltid förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal
skall dessa användas. Kommunstyrelsen ansvarar för och samordnar kommungemensamma
upphandlingar (ramavtal). Respektive nämnd ansvarar för verksamhetsspecifika
upphandlingar. Respektive kontorschef ansvarar för att upphandling sker enligt gällande
lagar och förordningar, samt följer kommunens mål, riktlinjer, rutiner och policys.
Upphandlingsfunktionen ska på ett effektivt sätt informera berörda vilka ramavtal som gäller.
Direktupphandling skall inte genomföras när Upplands-Bro kommun har ramavtal tecknade
av kommunen eller annan upphandlande myndighet (t.ex. SKL Kommentus och
Kammarkollegiet), för den aktuella varan eller tjänsten. Ramavtalen skall finnas förtecknade
på Upplands-Bro kommuns intranät. Direktupphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer
för direktupphandling.
Uppföljningen ska göras av den verksamhet som är ansvarig för avtalet. Verksamheterna
ska kontinuerligt följa upp avtalet under avtalstiden för att säkerställa att åtaganden som
omfattas av avtalet följs.

3. Organisation och styrning
Kommunens upphandlingsfunktion stödjer och samordnar
Upphandlingsfunktionen är organiserad under kommunledningskontorets utvecklingsstab
och ansvarar för samt samordnar kommungemensamma upphandlingar. Respektive nämnd

En myndighet som inte kan visa att avtal har tilldelats i enlighet med regelverket kan riskera att
avtalet ogiltigförklaras i domstol och kan även åläggas att betala upphandlingsskadeavgift. Det är
därför viktigt att myndigheter dokumenterar att upphandlingen gått till i enlighet med lagstiftningen
och bakgrund till eventuella direktupphandlingar.
1
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ansvarar för verksamhetsspecifika upphandlingar. Dessa genomförs dock vanligtvis ofta i
samarbete med upphandlingsenheten.
Upphandlingsfunktionen är en stöd- och specialistfunktion för upphandling och uppföljning.
På enheten arbetar två heltidsanställda med upphandling och i nuläget är en tredje
upphandlingstjänst vakant. Förutom att upphandlarna är direkt involverade i flera
upphandlingsprocesser bistår de även med rådgivning till kontoren. De upphandlingar som
annonseras ska genomföras tillsammans med upphandlingsfunktionen. Det finns ingen
intern uppdelning på upphandlingsfunktionen avseende vilka typer av upphandlingar
personalen arbetar med eller gentemot vilka kontor.
Enheten bidrar med stödjande kompetens, men den faktiska sakkompetensen och ansvar för
vad som bör upphandlas finns hos förvaltningarna. Intervjuade upplever att
upphandlingsfunktionen överlag har tillräckliga personalresurser för att klara sitt uppdrag. En
intervjuperson önskar att upphandlingsfunktionen haft möjlighet att vara mer delaktig i
framtagandet av förfrågningsunderlag. I nuläget åligger ett stort ansvar på kontoren eftersom
personal från upphandlingsfunktionen inte alltid sitter med i projektgruppen som tar fram
förfrågningsunderlaget.
Under 2018 var en heltidstjänst särskilt avsatt för utveckling av uppföljning och kontroll
avseende upphandlingar. På grund av personalbyten har detta uppdrag dock fallit bort. I
nuläget finns ingen tjänst särskilt avsatt för uppföljning och kontroll.
Lokala styrdokument kompletterar övergripande rättsregler
Utöver gällande rättsregler styrs kommunens upphandlingsverksamhet av ett antal lokalt
framtagna styrdokument. Dessa finns samlade på kommunens intranät. Enligt 19 kap. 7 §
ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för genomförande av
direktupphandling. Utöver detta finns inga ytterligare lagkrav avseende förekomsten av
styrdokument.
3.2.1. Policy och tillämpningsanvisningar
I kommunens upphandlingspolicy anges de övergripande principerna och
ansvarsfördelningen för upphandlingsområdet (se avsnitt 2.2). Till upphandlingspolicyn har
kommunledningskontoret tagit fram tillämpningsanvisningar2 som syftar till att komplettera
och förtydliga policyn. Tillämpningsanvisningarna innehåller bland annat vissa förtydliganden
gällande ramavtal, uppföljning och direktupphandlingar. Noterbart är dock att formuleringarna
i vissa avsnitt i tillämpningsanvisningarna till stor del sammanfaller med
upphandlingspolicyns beskrivningar.
3.2.2. Riktlinjer för direktupphandlingar
I riktlinjerna för direktupphandling, beslutade av kommunledningsgruppen den 5 november
2014, finns regler för direktupphandlingsförfarandet. Bland annat finns beskrivet vilken
kontroll upphandlingsansvarig ska utföra inför en direktupphandling, procedurregler vid olika
belopp och hur upphandlingen ska dokumenteras. Samtliga direktupphandlingar över
100 000 kr ska dokumenteras. Minimikravet är att det ska framgå vem som gjort
upphandlingen, vad upphandlingen avser och värdet av upphandlingen. Prisuppgifter ska,

2

Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2016.
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om det inte finns skäl för något annat, begäras från minst tre leverantörer.
Direktupphandlingar över 50 000 kr ska göras i kommunens direktupphandlingsmodul.3
3.2.3. Avtalsförvaltning i Upplands-Bro kommun
Riktlinjerna för avtalsförvaltning4 innehåller definitioner för olika avtalstyper, vad de syftar till
och referenser till aktuella lagar. Härutöver regleras inblandade parters ansvar och roller,
exempelvis avseende vilka uppgifter som åligger upphandlingsfunktionen respektive
verksamheterna gällande förlängning och avslut av avtal.
3.2.4. Delegationsförteckningar
I revisionens granskning av kommunens upphandlingsrutiner (2016) noterades otydligheter i
nämndernas delegationsförteckningar. Bland annat saknades beloppsgränser för när beslut
om upphandling ska fattas av kommunstyrelsen och nämnder. I revisionens uppföljande
granskning (2018) gjordes bedömningen att vissa av dessa brister inte åtgärdats.
Översyn av delegationsförteckningarna ska genomföras inför varje ny mandatperiod.
Samtliga delegationsförteckningar är uppdaterade för den nuvarande mandatperioden, med
undantag för bygg- och miljönämndens. Enligt nämndens sekreterare kommer en revidering
av delegationsförteckningen förmodligen att tas upp för beslut under våren 2019.
Trots revideringen av delegationsförteckningarna förekommer fortfarande vissa av de brister
som anmärkts på i tidigare granskningar. Delegationsförteckningarna skiljer sig väsentligt
mellan nämnderna avseende beloppsgränser, vilka funktioner som är inköpsbehöriga och
vilka moment i upphandlingsförfarandet som omfattas. Exempelvis anges i äldre- och
omsorgsnämndens samt socialnämndens delegationsförteckningar vilka beloppsgränser
som gäller för socialchef (< 5 prisbasbelopp), avdelningschefer (< 3 prisbasbelopp)
respektive enhetschefer (< 1 prisbasbelopp). Det kan jämföras med gymnasie- och
arbetslivsnämndens samt utbildningsnämndens delegationsförteckningar, i vilka det anges
att enhetschefer får upphandla utan beloppsbegränsning under förutsättning att det är inom
ramen för fördelade anslag och i enlighet med upphandlingspolicyn. Enligt intervjuad
upphandlare på upphandlingsfunktionen skulle upphandlingsarbetet underlättas om
delegationen avseende upphandlingsförfarandet såg mer likartad ut mellan nämnderna.
3.2.5. Skriftliga vägledningar och guider
Tidigare hade kommunen en steg-för-stegguide för att genomföra direktupphandlingar.
Denna avsåg dock processen i det tidigare använda systemstödet e-Avrop. Under våren
2018 genomförde revisionen en granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter. Av
granskningen framgår att guiden för direktupphandling var under revidering för att anpassas
till funktionerna i kommunens nya system Kommers eLite. Vid tiden för genomförandet av
denna granskning har fortfarande inte guiden anpassats till det nya systemstödet.
Bedömning
Kommunen har genom styrdokument upprättat ett lokalt regelverk för upphandling som i allt
väsentligt är tydligt och ändamålsenligt. Det finns inget allmängiltigt svar på hur lokala
regelverk ska utformas och kommuner tillämpar olika modeller. Konkurrensverket har dock
tagit fram rekommendationer för vad riktlinjerna för direktupphandling bör innehålla. Överlag
3
4

Inloggning till direktupphandlingsmodulen delas ut av kommunens upphandlingsfunktion.
Fastställda av kommundirektören vid kommunledningsgruppen sammanträde den 13 maj 2014.
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uppfyller kommunens riktlinjer Konkurrensverkets krav. Det saknas emellertid information om
hur kommunen samordnar sina direktupphandlingar. Granskningen visar att det saknas
ändamålsenliga rutiner för detta. Det ställs inga krav på att inköpare på kontoren i förväg ska
informera upphandlingsfunktionen inför inköp utanför ingångna avtal och det finns ingen
databas med tidigare genomförda direktupphandlingar, som är tillgänglig för inköpbehöriga.
Dessa typer av rutiner är väsentliga för att säkerställa att beloppsgränsen för
direktupphandlingar inte överskrids och att direktupphandlingar inte genomförs inom
områden med tillämpliga ramavtal.
Vi har även noterat skillnader mellan Konkurrensverkets rekommendation för dokumentation
av direktupphandlingar och de krav som anges i kommunens egna riktlinjer.
Konkurrensverket rekommenderar att avtalets löptid, vilka leverantörer som tillfrågades och
hur många som lämnade anbud ska dokumenteras. Krav på detta saknas i kommunens
egna riktlinjer. Korrekt dokumentering av direktupphandlingar skulle säkerställas om
kommunen ställde krav på att Konkurrensverkets framtagna blankett för direktupphandling
ska användas.
Att det förekommer skillnader mellan nämnders delegationsförteckningar är i sig ingen brist.
För en ändamålsenlig styrning bör anpassningar göras utifrån rådande verksamhetsspecifika
omständigheter. Enligt vår bedömning är dock nämndernas delegationsförteckningar så olika
utifrån en rad aspekter att det går att ifrågasätta om det överhuvudtaget finns en gemensam
struktur.

4. Utbildning och systemstöd
Utbildning riktar sig till främst till chefsnivån
I kommunens chefsutbildning ingår information om upphandling. Härutöver kan
förvaltningens olika kontor på eget initiativ ansöka om att få gå utbildningskurser i LOU.
Ibland har upphandlingsenheten bjudit in till utbildningar, men intresset för dem har varit
måttligt. Inför varje mandatperiod får nämndledamöterna en genomgång om lagar och regler
som omfattar kommuners angelägenheter. Information om LOU ingår emellertid inte i denna
utbildning. Det finns inga krav på att inköpsbehöriga ska ha genomgått utbildning i
upphandling. Det finns inte heller några krav på att inköpsbehöriga ska ha intygat att de tagit
del av de styrdokument som har bäring på området.
Kommunen riktar även informationsinsatser externt, till registrerade företag i Upplands-Bro
kommun. Varje år anordnas en informationsträff med dessa där upphandlingsprocessen
förklaras. Syftet är att kommunens leverantörer ska få större förståelse för hur
upphandlingsarbetet går till och de lagar och regler som styr förfarandet.
Kommunen har övergått till nytt systemstöd
Kommunen använder sedan våren 2018 systemverktyget Kommers eLite. I systemet ingår
upphandlingsstöd, avtalskatalog, avtalshantering, avtalspåminnelser, uppdragshantering
(beställning av upphandlingsuppdrag), marknadsmodul samt att optioner finns med
projektmodul och enkätmodul. Även anbudsgivning, steg-för-stegprocesser för leverantörer
och medarbetare finns i systemet.
Intervjuade upplever att det är enkelt för användare att genom avtalskatalogen få en bild av
aktuella ramavtal. Avtalskatalogen innehåller inte genomförda direktupphandlingar.
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Upphandlingsfunktionen kan dock komma åt direktupphandlingar som genomförts i
Kommers eLite, det vill säga upphandlingar som överstiger 50 000 kr.
Bedömning
Det är positivt att utbildning i offentlig upphandling ingår i kommunens chefsutbildning samt
att kontoren på eget initiativ kan beställa utbildningsinsatser till sin personal. Det finns i
nuläget inga krav på att de med inköpsbehörighet ska ha genomgått utbildning i upphandling.
För att säkerställa att samtliga inköpare har rätt kompetens bör inköpsbehörigheten kopplas
till genomförd utbildning i upphandling.

5. Uppföljning av upphandlingar
Uppföljning av upphandling kan delas upp i två delar: ekonomisk uppföljning och
verksamhetsmässig uppföljning. Den ekonomiska uppföljningen berör inköpsmönster,
prisutveckling och trohet gentemot avtalade leverantörer. Den verksamhetsmässiga
uppföljningen omfattar om leverantörerna uppfyller avtalade verksamhets- och kvalitetskrav. I
den här granskningen kommer främst den ekonomiska uppföljningen att behandlas.
Trohet mot avtal följs upp genom stickprov
Vid uppföljning av trohet mot avtal brukar framförallt två nyckeltal vara aktuella att följa.
Avtalstrohet och leverantörstrohet är två snarlika begrepp som av denna anledning stundtals
blandas ihop. Leverantörstrohet avser i vilken utsträckning en organisation köper från
leverantörer med tecknade avtal. Avtalstrohet svarar på andelen inköp av avtalade
varor/tjänster från korrekt avtalsleverantör. Leverantörstroheten ger med andra ord inte lika
detaljerad information om organisationers hantering av avtal som avtalstroheten.
Avtalstroheten är dock svårare att mäta, varför det är vanligt att mätningen genomförs på ett
antal avgränsade områden.
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 ingår ett kontrollmoment som avser
avtalstrohet. Avtalstroheten kontrollerades genom stickprov för december, dels för
kontorsmaterial (bokfört värde 80 tkr) och dels för möbler (bokfört värde 263 tkr). Resultatet
visade på att 75 procent av det bokförda värdet av kontorsmateriel hade handlats i enlighet
med aktuellt ramavtal och 96 procent av det bokförda värdet av möbler hade införskaffats
genom korrekt avtal.
Även i internkontrollplanen för 2019 ingår ett kontrollmoment för avtalstrohet. Kontrollen ska
genomföras genom stickprov. Det finns ingen utvecklad metod i kommunen för att mäta
leverantörstrohet för kommunen som helhet.
Priskontroll
Det är varken ovanligt eller konstigt att fakturerade priser och avtalade priser skiljer sig från
varandra. För att ta hänsyn till leverantörers förändrade kostnader över avtalets löptid
regleras priser utifrån olika typer av index. Det kan dock hända att fakturerade priser inte
överensstämmer med avtalade prisförändringar. För att upptäcka detta krävs en fungerande
priskontroll.
I kommunstyrelsens interkontrollplan för 2018 ingår ett kontrollmoment om priserna
överensstämmer med avtalet. Kontrollen genomfördes genom ett stickprov av 15
slumpmässigt utvalda fakturor. Inga avvikelser noterades.
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I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 finns inte längre priskontroll mellan avtal och
fakturor med som kontrollmoment. Kontroll av detta ska ske löpande av beställarna. Under
2019 pågår ett utvecklingsarbete som ska göra det enklare för beställare att se ramavtalen
och kontrollera vilka priser som gäller.
Uppföljning av direktupphandlingar
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 innefattar ett kontrollmoment avseende
direktupphandling. Det som kontrollerades var att upphandlingspolicyn följts och att rätt
system används vid upphandlingar över 50 000 kr. Kontrollen genomfördes genom stickprov
av en direktupphandling från varje kontor.
I kontrollen noterades flera avvikelser. Bland annat konstaterades att värdet på en
direktupphandling översteg direktupphandlingsgränsen och att vid en direktupphandling hade
anbudsförfrågan inte skickats ut till tillräckligt många leverantörer. I kommunstyrelsens
interkontrollplan för 2019 ingår inte något kontrollmoment med bäring på direktupphandling,
trots att resultatet från föregående år visade på allvarliga brister.
Inköpsmönsteranalyser
Inför framtida strategiska inköpsbeslut är det väsentligt att analysera organisationens
inköpsmönster, vilket ibland brukar benämnas som ”spend-analys”. Kärnan i detta arbete
handlar om att samla in och analysera inköpsdata avseende vem som köper vad, från vem
och till viket pris.
För att utföra denna analys underlättar att ha tillgång till ändamålsenliga systemstöd. Enligt
intervjuad upphandlare i kommunen saknas dock systemstöd för att genomföra övergripande
inköpsmönstersanslyser. Det har genomförts vissa analyser av denna karaktär, men enbart
inom avgränsade områden.
Bedömning
I nuläget saknas tillräcklig uppföljning av kommunens upphandlingar. Framförallt brister
uppföljningen avseende analys av inköp. Att följa upp inköpsmönster kan bland annat bidra
till besparingar samt upptäcka och eventuellt förhindra att direktupphandlingsgränsen
överskrids.
Utöver uppföljning av inköp finns skäl att i större utsträckning än idag följa upp nyckeltal
avseende upphandlingsförfarandet. Genom att systematiskt följa indikatorer som till exempel
antal överprövningar, intern kundnöjdhet och antalet leverantörer som lämnar bud, erhålls
information som kan användas för att förbättra kommunens upphandlingsarbete.

6. Granskning av annonserade upphandlingar
Granskningen utgår från bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och beskrivs
närmare i bilaga 1. Granskade upphandlingar framgår nedan.
A. Catering (UH-2017-237)
B. TV-inspektion, högtrycksspolning och slamsugning (UH-2017-283)
Den första upphandlingen gäller ett cateringavtal och den andra avser ett avtal gällande TVinspektion, spolbilstjänster och slamsugning. Båda upphandlingarna genomfördes enligt ett
9

förenklat förfarande.5 Genomgång av underlag från Catering (A) visar att
grunddokumentationen är komplett. För upphandlingen av TV-inspektion, högtrycksspolning
och slamsugning (B) har vi inte fått möjlighet att ta del av underskrivet öppningsprotokoll,
varför vi inte kan verifiera att anbud har öppnats vid förrättning där minst två personer
deltagit.

Granskningspunkt

A

B

Korrekt upphandlingsförfarande har använts

Upphandling under tröskelvärden (19. kap. LOU samt övriga tillämpliga bestämmelser)
Annonsering/inbjudan är korrekt utformad
Myndigheten har lämnat ut kompletterande upplysningar i tid
Reglerna för öppnande av anbud har följts
Kontrakt har tilldelats på korrekt grund
Berörda parter har underrättats om kontraktstilldelningen
Avtalsspärren har följts
Upphandlingens genomförande är korrekt dokumenterad

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej aktuellt/ ej möjligt att granska

Övriga iakttagelser från granskade upphandlingar
Anbuden i cateringupphandlingen utvärderas utifrån ett jämförelsetal baserat på erbjudna
priser för cateringvaror och ett eventuellt pålägg baserat på ett smaktest. Pålägget kunde bli
4 000 kr om det smakade under förväntan, 2 000 kr om det smakade enligt förväntan och 0
Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska
lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.
5
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kr om det smakade bra och över förväntan. Gruppen som genomförde smaktestet utgjordes
av fem personer som anmält sig frivilligt från de avdelningar som köpte in mest av dessa
varor. I förfrågningsunderlaget konkretiserades inte vilka kriterier som skulle vara uppfyllda
för att produkterna skulle vara under, enligt eller över förväntan. Enligt uppgift gavs muntliga
instruktioner om hur smaktesterna skulle gå till.
Smaktestets pålägg hade en betydande påverkan på anbudsgivarnas jämförelsetal: utifrån
medelvärdet för anbudsgivares totalpriser för cateringvaror (5068 kr) innebär ett smakpålägg
om 2 000 kr en ökning med 39 procent, och ett pålägg om 4 000 kr en ökning med 79
procent.
Enligt vår bedömning finns det risk för att utvärderingsmodellen brister i LOU:s krav på
öppenhet och förutsägbarhet. I förfrågningsunderlaget saknas beskrivning av vad som ska
uppfyllas för att smaken ska anses vara under, enligt eller över förväntan. Det finns således
ett utrymme för godtyckliga bedömningar. Risken är då att förfrågningsunderlaget inte ger
leverantörerna ett tillräckligt gott underlag för att avgöra vad den upphandlande enheten
tillskriver betydelse vid anbudsutvärderingen.

7. Granskning av direktupphandlingar
Vi har stickprovsvis granskat fem nyligen avslutade upphandlingar. I granskningen har vi
utgått från LOU, Konkurrensverkets rekommendationer för dokumentation av
direktupphandlingar och kommunens egna riktlinjer. I följande avsnitt beskrivs kortfattat
respektive direktupphandling samt våra iakttagelser.
Direktupphandling av trygga tunnlar i Bro
Upphandlingen avser renoveringsarbeten av tunnlar i Upplands-Bro kommun och omfattar
cirka 300 kvm fördelat på två tunnlar. Beställare av tjänsten är samhällsbyggnadskontoret.
Granskningen visar att det uppskattade värdet var 430 000 kr. Trots det har enbart en
leverantör tillfrågats. Enligt kommunens riktlinjer för direktupphandlingar ska prisuppgifter
från minst tre leverantörer begäras in vid direktupphandlingar över 50 000 kr, om det inte
finns skäl för något annat. I övrigt har vi inte noterat några avvikelser utifrån granskningens
revisionskriterier.
SBK Kyrkvägen 2
Upphandlingen omfattar en ombyggnad av befintlig nagelsalong till en kontorslokal.
Beställare är samhällsbyggnadskontoret. Värdet av kontraktet uppgår till 610 000 kr, vilket
överstiger tröskelgränsen för direktupphandling. Det finns i detta fall en risk att kommunen
bryter mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Att kontraktsvärdet överstiger
tröskelvärdet innebär inte automatiskt att fel upphandlingsförfarande använts. Enligt
Konkurrensverkets beslut dnr 690/2013 anges att ”förutsatt att den upphandlande
myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat
omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott
mot bestämmelserna i LOU.” I övrigt har vi inte noterat några avvikelser utifrån
granskningens revisionskriterier.
Schemaläggningsprogram för skola
Upphandlingen avser ett program för schemaläggning för skolan. Utbildningskontoret är
beställare av tjänsten. Av granskningen framgår att endast en leverantör tillfrågades, trots att
det uppskattade värdet var 500 000 kr. Enligt kontraktet löper avtalet över 3+1 och uppgår till
176 900 kr per år. Enligt LOU 5kap. 3 § ska förlängningsklausuler som anges i något av
upphandlingsdokumenten inbegripas i det totala beloppet som om de hade utnyttjats. Det
sammanlagda kontraktsvärdet beräknas därför till 707 600 kr, vilket överstiger tröskelvärdet
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för direktupphandlingar. Det finns således en risk att kommunen bryter mot bestämmelserna
i lagen om offentlig upphandling. I övrigt har vi inte noterat några avvikelser utifrån
granskningens revisionskriterier.
Direktupphandling av wellpappskomprimator
Upphandlingen avser inköp och service av en wellpappskomprimator till Kretsloppscentralen
i Skällsta. Beställare är samhällsbyggnadskontoret. Vi har inte noterat några avvikelser
utifrån granskningens revisionskriterier.
Direktupphandling av medarbetarenkät
Upphandlingen avser genomförande en medarbetarenkät inom Upplands-Bro kommun.
Beställare är tjänsten är kommunledningskontoret. Vi har inte noterat några avvikelser utifrån
granskningens revisionskriterier.

8. Svar på revisionsfrågor
Fråga

Svar

Genomförs och dokumenteras
annonserade upphandlingar enligt
LOU och kommunens regelverk?

Delvis. I allt väsentligt överensstämmer
genomförandet och dokumentationen med LOU
och kommunens regelverk för upphandlingar. På
grund av bristande dokumentation har vi dock inte
kunnat verifiera att anbud har öppnats vid
förrättning där minst två personer deltagit.

Genomförs direktupphandlingar
enligt LOU:s och kommunens
regelverk, inklusive
dokumentationskrav för
direktupphandlingar?

Nej. Granskningen visar att i två av fem granskade
direktupphandlingar har enbart en leverantör
tillfrågats. Detta förfarande är i enlighet med LOU
men strider mot kommunens egna riktlinjer för
direktupphandling. Vidare har vi noterat att värdet
av två av de granskade direktupphandlingarna
överstiger beloppsgränsen för direktupphandlingar.
Dessa upphandlingar riskerar att stå i strid med
bestämmelserna i LOU.
Dokumentationen av granskade
direktupphandlingar är enligt vår bedömning i
enlighet med Konkurrensverkets
rekommendationer.

Har upphandlare samt
inköpare/beställare tillgång till
relevant stöd, information och
verktyg och är de rätt utbildade för
att uppfylla sina uppdrag?

Delvis. I kommunens riktlinjer för direktupphandling
finns anvisningar för genomförande av
direktupphandlingar. För att stärka vägledningen till
inköpare finns dock skäl att ta fram en
användarguide motsvarande den steg-förstegguide som fanns för det tidigare systemstödet.
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Upphandlingsfunktionen bistår kontoren vid
upphandlingar. Utifrån intervjupersonernas utsagor
tycks upphandlingsfunktionen i allt väsentligt ha
tillräckliga resurser för att stödja verksamheterna
på ett ändamålsenligt sätt.
Utbildning i upphandling ingår i kommunens
chefsutbildning och kontoren kan på egen initiativ
beställa utbildningsinsatser av
upphandlingsfunktionen. Enligt vår bedömning
finns skäl att koppla inköpsbehörigheterna till
genomförd utbildning i upphandling.
Finns rutiner för uppföljning av
kommunens efterlevnad av
ingångna (ram)avtal?

Delvis. I kommunstyrelsens internkontrollplan för
2019 finns kontrollmoment avseende uppföljning av
ramavtal. Avtalstroheten följs upp genom stickprov
och skulle kunna göras mer omfattande.
Kommunen bör utveckla metoder för att stärka
uppföljningen av avtalsefterlevnaden.

Finns rutiner för uppföljning av
efterlevnad av reglerna för
direktupphandlingar?

Nej. Av uppföljningen av kommunstyrelsens
föregående års internkontrollplan framkommer
allvarliga brister i kontorens hantering av
direktupphandling. Trots det återfinns inget
kontrollmoment för direktupphandling i 2019 års
internkontrollplan. I vårt stickprov av
direktupphandlingar framkommer flera brister, vilket
visar på behovet av tydligare rutiner och starkare
kontroll.
Vad gäller rutiner saknas i nuläget tillräcklig
samordning mellan kontoren. Det finns ingen rutin
för att kontoren på förhand ska informera
upphandlingsfunktionen om kommande
direktupphandlingar. Härutöver kan
upphandlingsfunktionen inte övervaka samtliga
direktupphandlingar som genomförs, eftersom
direktupphandlingar under 50 000 kr inte behöver
utföras i Kommers eLite. Dessa två faktorer gör att
vi bedömer att det saknas tillräckliga rutiner för att
säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte
överstigs och att direktupphandlingar inte
genomförs inom områden med tillämpliga ramavtal.

Kungsängen 16 april 2019
Herman Rask
EY

Fabian Melin
EY
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9. Källförteckning



















Avtalsförvaltning i Upplands-Bro kommun
Delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden
Delegationsförteckning för gymnasie- och arbetslivsnämnden
Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden
Delegationsförteckning för socialnämnden
Delegationsförteckning för tekniska nämnden
Delegationsförteckning för utbildningsnämnden
Delegationsförteckning för äldre- och omsorgsnämnden
Dokumentation av direktupphandlingar, Konkurrensverket
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019
Kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2018
Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar, Konkurrensverket
Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll
Riktlinjer för direktupphandling
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicyn
Upphandlingspolicy

Utöver ovanstående dokument har vi tagit del av den dokumentation som tillhör granskade
direktupphandlingar och annonserade upphandlingar.

14

Bilaga 1. Utgångspunkter för granskningen av annonserade
upphandlingar
I följande tabell framgår de bestämmelser i LOU som beaktats i stickprovsgranskningen av
annonserade upphandlingar. Granskningen har skett översiktligt och baserat på de skriftliga
underlag revisionen har tagit del av. Stickprovsgranskningen ska inte likställas med en
rättslig bedömning. Inom området förekommer många undantag och rättsfall samt
näraliggande lagstiftning som kräver att ytterligare omständigheter belyses vid rättslig
prövning. Revisionens uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningspunkt
Korrekt upphandlingsförfarande har använts

Beskrivning
Vilket upphandlingsförfarande den upphandlande
myndigheten kan använda sig av bestäms i regel genom
det beräknade kontraktsvärdet och vilken typ av vara
eller tjänst som upphandlas. Om det beräknade värdet
av en upphandling eller en projekttävling uppgår till minst
det tröskelvärde som gäller enligt LOU 5 kap. 1 § och
upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst
av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska
den genomföras med tillämpning av LOU utom 19 kap.
Om det beräknade värdet av en upphandling eller en
projekttävling understiger tröskelvärdet eller om
upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av
sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska
den genomföras med tillämpning av 19 kap.

Upphandling under tröskelvärden (19 kap. LOU samt övriga tillämpliga bestämmelser)
Annonsering/inbjudan är korrekt utformad

Granskningen utgår från LOU 19 kap. 9-12 §§.

Myndigheten har lämnat ut kompletterande
upplysningar i tid

En upphandlande myndighet ska på begäran av en
leverantör lämna kompletterande upplysningar om
upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven
sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har
begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen
till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet
(LOU 19 kap. 28 §).

Reglerna för öppnande av anbud har följts

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt
efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två
personer som utsetts av den upphandlande myndigheten
ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På
begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person
som är utsedd av en handelskammare närvara.
Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt
begäran (LOU 19 kap. 17 §).

Kontrakt har tilldelats på korrekt grund

Granskningen utgår från LOU 19 kap. 24-26 §§.

Berörda parter har underrättats om
kontraktstilldelningen

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande,
konkurrenspräglad dialog och dynamiskt inköpssystem
ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudssökandena och
anbudsgivarna om de beslut som avses i 12 kap. 12 §
(LOU 19 kap. 29 §).
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Avtalsspärren har följts

Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 19 kap. 29 eller
38 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt
medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå
avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att
underrättelsen skickades. Om underrättelsen har
skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till
någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte
ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. Om en
upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en
längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får
avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna
perioden (LOU 20 kap. 1 §).

Upphandlingens genomförande är korrekt
dokumenterad

En upphandlande myndighet ska dokumentera
genomförandet av en upphandling. Dokumentationen
ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut
under upphandlingens samtliga skeden. Första stycket
gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000
kronor (LOU 19 kap. 30 §).
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

2019-04-23

Johan Hedberg
IT-staben

Vår beteckning

KS 19/0264

Er beteckning

Kommunstyrelsen

johan.hedberg@upplands-bro.se

Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Digitaliseringsstrategin antas.

Sammanfattning
Digitaliseringen i sig ska ge Upplands-Bro förutsättningar för en effektiv
verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största möjliga nytta
för invånare, näringsliv och besökare.
Idag finns många nya innovativa möjligheter som kan hjälpa kommunen framåt
och med den utvecklingstakt som råder i samhället kommer det framöver
komma ytterligare många nya möjligheter. Vi är nu i en ny tid då tekniken,
samhället och organisationen utvecklats och kommunen måste samla sig för att
möta nästa steg. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering
med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad
till invånarnas förväntningar.
Därför är det behov av en ny samlad inriktning, digitaliseringsstrategin, för det
fortsatta digitaliseringsarbetet.
Den digitala strategin ska fortlöpande följas upp och utvärderas.
Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att vid behov revidera den
digitala strategin.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30



Bilaga 1 – Digitaliseringsstrategi



Bilaga 2 – e-strategi

Ärendet
Den strategi som nu föreslås tar ett vidare grepp om den framtida utvecklingen
med hjälp av digitalisering och blir en Digitaliseringsstrategi för Upplands-Bro
kommun 2019 och framåt.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2019-04-23

Vår beteckning

KS 19/0264

Kommunledningskontoret
Syftet med strategin är att vara ett stöd till kommunens nämnder och
verksamheter och ge vägledning i att nå kommunens mål med hjälp av
digitalisering.
Framtagandet av strategin har skett genom digitaliseringsrådet och med
deltagande av samtliga kontor.
Genom digitaliseringen kan kommunens resurser användas mer
ändamålsenligt. Kommunen ska kunna möta nya behov inom digitalisering
med den flexibilitet och i den takt som behövs för att vara modernt anpassad
till invånarnas förväntningar. Ambitionen är att använda digitaliseringen för att
förbättra både service och tillgänglighet och effektivitet. Med individen i
centrum vill kommunen även skapa förutsättningar för god digital välfärd och
omsorg. I skolverksamheten ska digitala verktyg ses som en helt naturlig del i
det pedagogiska arbetet. Den föreslagna digitaliseringsstrategin ska möjliggöra
att digitaliseringstakten kan öka och bli mer sammanhållen och
kostandsaffektiv. Digitaliseringsstrategin ska vara styrande vid beslut och
prioriteringar i Upplands-Bro kommuns digitaliseringsarbete.
Digitalisering är i mångt och mycket förändrade beteenden skapade utifrån nya
förutsättningar och möjligheter som tekniken ger. Tekniken är inte det centrala
utan snarare det som leder till nya behov, beteenden och lösningar. Förmågan
att fånga förändrade behov och med teknikens hjälp erbjuda tjänster på ett nytt
sätt blir avgörande för att fullt ut skapa en digital transformation. Den digitala
transformationen skapar stora möjligheter till effektiviseringar av en
verksamhet, men kan kräva initiala investeringar.
Digitalisering av en verksamhet omfattar många olika delar; förmågan att fånga
in förändrade behov, testa ny teknik, hantera lagstiftning som många gånger är
anpassad efter en analog värld samt hantering av en mängd säkerhetsfrågor.
Kedjan visar att digitalisering kräver ett samspel över klassiska organisatoriska
gränser. Beroendet av samspel mellan olika funktioner, lojalitet till det
gemensamma målet, modet att våga prova och förståelsen för oro inför det nya,
visar att digitalisering av en verksamhet är en stor förändringsresa. På denna
resa finns möjlighet att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av
utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. För att lyckas med
digitalisering behövs ett utforskande förhållningssätt och ett kontinuerligt
arbete med att öka organisationens digitala kompetens. I organisationens
tillgång på data och information finns kunskap som genom ett datadrivet
arbetssätt ger värdefulla insikter om behov och verksamhetens förmåga vilket
skapar förutsättningar för bättre service.
Tre strategiska inriktningar
I strategin beskrivs tre strategiska inriktningar som avgörande för att lyckas
med kommunens målsättning kring digitalisering:
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Datum

2019-04-23

Vår beteckning

KS 19/0264

Kommunledningskontoret




Digitaliseringen ökar kvaliteten i och tillgängligheten till kommunens
verksamheter
Öppenhet, samverkan och digital kompetens effektiviserar all
förvaltning
Säker informationshantering skapar förtroende för våra digitala tjänster

Ansvar och uppföljning

Kommunstyrelsen har i sin roll att leda och samordna det övergripande
ansvaret för den föreslagna digitaliseringsstrategin. Reglementet anger också
att kommunstyrelsen har ansvar att vidta åtgärder för att nyttja de möjligheter
till utveckling som digitaliseringen ger. Respektive nämnd har ansvar för att
driva digitaliseringen inom sitt ansvarområde utifrån den föreslagna strategin.

Barnperspektiv

Strategin bidrar till att det blir än viktigare att kommunen designar service efter
behov. Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för kommunen och strategin
styr mot att organisationen utformar digital service som kan möta barn och
ungdomars behov på ett bättre sätt.
Kommunledningskontoret
Karl Ölander
Tf kommundirektör

Johan Hedberg
IT-chef

Bilagor
1. Digitaliseringsstrategi
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1

Vad innebär digitaliseringen?

Att möta digitaliseringen är att vara i rörelse. Digitalisering är ett ord vars
innebörd har förändrats över tid från att ursprungligen vara ett räkneord, till att
bli ett tekniskt ord, till att numera alltmer innefatta mjuka egenskaper och
förmågor hos individer, organisationer och samhälle.
Digitaliseringen kan liknas vid att vara på en resa. En resa där den tekniska
utvecklingen går allt snabbare och ger oss möjlighet till nya sätt att lösa
uppgifter och där man med fördel har en färdplan och beredskap för att möta
det nya och inte planlöst åker med.
Digitala tjänster och automatisering av beslutsprocesser är nyckeln till en
effektivare organisation och som förenklar vardagen för invånarna.

1.1

Mål med digitaliseringen

Statens övergripande mål för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Upplands-Bros mål är att med hjälp av digitaliseringens möjligheter ge
kommunen förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god
service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare.

1.2

Syftet med strategin

Den här strategin ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens styrelser,
nämnder och verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens
möjligheter i kommunförvaltningens utveckling. Den visar på färdriktning och
den visar på vikten i att hålla ihop den fortsatta utvecklingsresan samt den visar
på behovet av samverkan.

2

Det här ska hända

2.1

Digitaliseringen ökar kvaliteten i och tillgängligheten till
kommunens verksamheter






Kommunen utvecklar digitala tjänster som ökar kvaliteten i skola, vård,
omsorg, samhällsplanering och infrastruktur.
Det är enkelt för invånare, näringsliv och besökare att ha kontakt med
kommunen genom ständig tillgång till digitala tjänster.
De digitala tjänsterna är anpassade efter krav på tillgänglighet och
användarvänlighet.
Ärenden kan lösas med minsta möjliga ansträngning för användaren
och det ska vara lätt att förstå vad som ska hända och när.
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Vi identifierar digitalt utanförskap och överbryggar det med utveckling
i samverkan med användare och andra aktörer.

Öppenhet, samverkan och digital kompetens
effektiviserar all förvaltning
Kommunen ökar medborgarnyttan med hjälp av digitala tjänster som
effektiviserar, kompletterar och höjer servicen.
Vi samarbetar internt för att uppnå effektiviseringsvinster och
synergieffekter.
Invånare och företagare behöver, där det är möjligt, bara lämna en
uppgift en gång.
Information som hanteras i ett system kan återanvändas i andra system.
Vi öppnar våra data och gör informationen tillgänglig – både internt
och externt – för att stimulera utveckling.
Förtroendevalda och chefer är medvetna om och har kompetens för på
vilka sätt den egna verksamheten kan digitaliseras eller påverkas av
andras digitalisering.
Medarbetare är aktiva i den digitala utvecklingen och har den digitala
kompetens som behövs för att vara delaktiga.
Alla medarbetare har tillgång till digitala verktyg för att kunna utföra
sitt arbete.

Säker informationshantering skapar förtroende för våra
digitala tjänster
Våra tjänster utvecklas med hänsyn till den personliga integriteten.
Vi har en säker, enkel och enhetlig identifiering för användaren vid
användning av digitala tjänster.
Kommunens digitala information skyddas mot obehörig användning,
förvanskning och förlust.
Kommunen tar hänsyn till informationens skyddsvärde vid utbyte av
data mellan olika aktörer och verksamheter.

Vision/framtidsbild

Genom digitaliseringen har vi 2035 förbättrat och utvecklat vår service och
våra tjänster till invånare, näringsliv och besökare. Robotar sköter tunga,
enahanda och slitsamma arbetsmoment medan kommunens medarbetare
bygger relationer och sköter de sociala kontakterna med invånare och klienter.
Digitaliseringen har bidragit till att den pedagogiska utvecklingen är i
toppklass. Interna processer och arbetsmoment har effektiviserats och i många
fall automatiserats. Alla ansökningsförfaranden är digitala och enkla ärenden
kan avgöras snabbt och rättssäkert med hjälp av automatiserat beslutsfattande.
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Med hjälp av artificiell intelligens och röststyrning är kommunen mer
tillgänglig där man kan prata med kommunens webbplats och inte bara får
svar, utan även hjälp med att fylla i en ansökan om hemtjänst. Sensorer
används i stor omfattning och har effektiviserat allt ifrån avfallshantering till
värme, ventilation och belysning, vilket också bidrar till minskad
miljöpåverkan. Den fysiska planeringen har revolutionerats med hjälp av VRteknik. Det finns en tillit till kommunen som ledande digital aktör.

4

Resan dit

För att ta oss till visionen arbetar vi efter ett antal principer.
Kultur
Vi:



bygger en kultur som uppmuntrar innovation och nyfikenhet på nya
lösningar för invånarnas bästa
involverar de som berörs av förändringen och gör dem delaktiga i
utvecklingen

Effektivisering
Vi:







samverkar med andra aktörer för att hitta kostnadseffektiva lösningar
investerar i vår IT-infrastruktur för att möjliggöra digital
verksamhetsutveckling
hushållar med kommunens resurser genom att använda gemensamma
plattformar
väljer etablerade standarder och öppna lösningar
strävar efter att minska antalet system och tjänster där så är möjligt
gör nyttokalkyler för rätt prioriteringar

Kompetens
Vi:




rekryterar medarbetare som vill arbeta med digitaliseringens
möjligheter
utvecklar digitaliseringskompetensen inom alla verksamheter
rustar oss för att möta digitala hot

Ledarskap
Vi arbetar med ett medvetet ledarskap för digitalisering som kännetecknas
av systematiskt arbete, uthållighet och mod. Vi är trygga med att leda i den
digitala utvecklingen, vilket innebär att vi:




vågar prioritera
håller i en färdriktning över tid
ser till att det finns lokala digitaliseringsplaner i verksamheterna
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strävar hela tiden efter att nå effektiviseringsvinster
vågar prova nya lösningar och lär av våra misstag
är hela tiden nyfikna på hur våra processer kan göras ännu bättre
fortlöpande rustar vår organisation att vara beredda och mottagliga för
ny teknik
är medvetna om att det under lång tid kommer behövas
kompetensförflyttning

Målen som stöttar oss på vägen dit

För att uppnå framgång i den digitala utvecklingen ska arbetet följa de
övergripande visioner, mål, styr- och strategidokument som utformats på
kommunövergripande, regional och nationell nivå. De mest väsentliga
dokumenten beskrivs kortfattat i detta avsnitt. Utöver dessa övergripande
dokument anpassar sig varje verksamhetsområde till de regionala och
nationella strategidokument som gäller för respektive verksamhet såsom
samhällsbyggnad, utbildnings, vård- och hälso-områdena.

5.1

Lokalt - Vision 2035

Vår vision är ”Kommunen som ger plats”. Nyfikenhet, omtanke och liv är de
kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionens
målbild berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: I
Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats,
skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara
nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi
bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för
tillit.

5.2

Regionalt – En digital agenda för Stockholms län1

Den regionala digitala agendan för Stockholms län innehåller fyra
fokusområden - den digitala infrastrukturen, den digitala kompetensen, den
digitala marknaden och den digitala offentliga sektorn. Inom varje
fokusområde beskrivs nuläge, möjligheter och utmaningar samt de prioriterade
insatser som behöver hanteras. Detta utifrån tre målgruppers perspektiv:
invånaren, näringslivet och offentlig sektor.

http://www.storsthlm.se/samhallsbyggnad-och-miljo/digitalisering/digitalagenda-storstockholm.html
1
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5.3

Nationellt – För ett hållbart digitaliserat Sverige

5.3.1 För ett hållbart digitaliserat Sverige2
Regeringensvision är ett hållbartdigitaliseratSverige.Det övergripandemålet
är att Sverigeskavarabästi världenpå att användadigitaliseringens
möjligheter.Digitalt kompetentaoch trygga människorhar möjlighet att driva
innovationdär målmedvetenledningoch infrastrukturär viktiga
förutsättningar.För att nå det övergripandemåletsättsfem delmålupp om
digital kompetens,digital trygghet,digital innovation,digital ledning och
digital infrastruktur.Delmålenförklarar hur digitaliseringska kunnabidra till
en positiv samhällsutveckling.

5.3.2 Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och
regioner3
Sverigeskommuneroch landstings,SKL:s, handlingsplansyftar till att skapa
gemensamma
förutsättningarför digital utvecklingså att privatpersoneroch
företagarei sin kontakt med offentlig sektoruppleverenkelheteni ett
sammanhängande
bemötande.De gemensamma
förutsättningarsom behövsrör
bland annatarkitektur,standarder,informationsförsörjning,infrastruktur,
processer,tjänster,ledningoch styrning.Med gemensamma
förutsättningarpå
platskan ävenkravenmot leverantörer bli tydligarevilket ger marknadens
aktöreren tydligarespelplan,effektivareutvecklingoch ökademöjligheterför
innovation.

2

https://www.regeringen.se/regeringens
-politik/digitaliseringsstrategin/

3

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledaochstyradigitalise
ring/handlingsplanfordigitalisering.9821.html
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2019-05-06

Vår beteckning

KS 19/0295

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Entledigande av Lisa Edwards (C) som ledamot
i Samhällsbyggnadsutskottet
Förslag till beslut
Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) har den 6 maj 2019 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Lisa Edwards (C)

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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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

2019-05-06

Vår beteckning

KS 19/0296

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av ny ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet
efter Lisa Edwards (C)
Förslag till beslut
Christina Brofalk (C) utses till ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Lisa Edwards (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
Samhällsbyggnadsutskottet, en ny ledamot behöver därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Vald ledamot.

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

