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Verksamhetsberättelse 2018 för
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen daterad den 7
februari 2019 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2019.

Sammanfattning
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört
med budget på 124,9 mnkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av
tomträtter med 2,1 mnkr och exploateringsintäkter med 128 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel.
Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 §
Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat
till nämnderna.
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag
till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 124,9 mnkr jämfört med budget.
Försäljning av tomträtter genererar ett överskott på 0,5 mnkr,
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 9,7 mnkr.
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Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar
ett överskott på 114,8 mnkr. Då ingår exploateringsintäkter med 128 mnkr.
Av kommunledningskontorets överskott står Vuxenutbildningen för 4,4 mnkr.
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott på 1,9 mnkr. I övrigt redovisar
staberna överskott på 5,9 mnkr, till största del beroende på vakanser som
medfört lägre personalkostnader när medarbetare slutat och
rekryteringsprocesserna blivit utdragna innan nya har börjat.
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget ett överskott
på 114,8 mnkr. Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående
exploateringsprojekt, gatukostnadsersättningar och marktrångsersättning samt
överskott från försäljning av tomträtter motsvarande sammanlagt 128 mnkr.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.
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Mathias Rantanen
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1

Inledning

1.1 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.

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

1.3 Verksamheten i siffror
2018

2017

2016

Nämndens nettokostnader

60 786

119 641

146 216

Nämndens budgetavvikelse

124 949

54 702

15 078

-varav försäljning tomträtter

464

2 044

5 035

83 193

44 898

5 750

Antal månadsavlönade personer

239

210

187,6

Varav antal tillsvidareanställda personer

189

167

153,6

därav Kommunledningskontoret

164

146

133,6

25

21

20

-varav jämförelsestörande exploateringsintäkter

därav Samhällsbyggnadskontoret

Av totala månadsavlönade personer avser 22 personer i arbetsmarknadsinsatser.

1.4 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 planKommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2018
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och genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i
bostadsbyggandet framöver.
Trygghet och säkerhet












Trygghet och säkerhet har varit i ett fortsatt fokus. Under våren 2018 har
kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor till del samlats under en ny
avdelning. Avdelningen samordnar trygghetsinsatserna i kommunen.
Medel har beviljats ur sociala investeringsfonden för projekt där tjänster som
brobyggare inrättas. Tjänsterna syftar till att skapa relationer och delaktighet i
kommunens områden. Medel har även beviljats för projekt med sociala
insatsgrupper inom Socialkontoret.
Arbete fortskrider tillsammans med Polisen för at ta fram medborgarlöfte och
samverkansöverenskommelse.
Föreningsdrivna nattvandringar har initierats i samarbete med Kultur- och
fritidsnämnden och samordnats av Säkerhets- och trygghetsavdelningen.
Samarbetet med Fryshuset fortsätter i Bro.
Plan för långsiktig hållbar utveckling för Bro beslutades av Kommunstyrelsen
under hösten 2018.
Länsstyrelsen har granskat kommunens säkerhetsarbete och bedömt att det sker
på ett bra och ändamålsenligt sätt.
Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av parkeringen vid
Bro centrum. Ny ansökan har lämnats till Datainspektionen.
Gemensam krisövning för länets kommuner har genomförts.
GDPR och informationssäkerhet, förberedelser i form av utbildning och
kartläggning inför att det nya dataskyddsdirektivet införlivades i svensk
lagstiftning i maj 2018. Dataskyddsombud ska rekryteras.

Demokrati och delaktighet








Dialog med unga i Upplands-Bro kommun har genomförts under våren 2018.
Dialogen genomfördes i samarbete med skolorna i kommunen och skedde på
skolorna och under en dag i kommunhuset. Resultatet av dialogen presenteras i
en ungdomsrapport och ska tas med i kommande budgetarbete.
Medborgardialog genomförs systematiskt kopplat till trygghetsarbetet och
framtagandet av medborgarlöftet och samverkansöverenskommelse tillsammans
med Polisen.
Den 25 mars firade vi kommunens invånare som blivit svenska medborgare. Det
gjordes i en medborgarskapsceremoni. Ett femtiotal personer firades med
diplom och gåva. Därefter bjöds det på smörgåstårta.
Den 26 maj genomfördes kommunens största evenemang, Kungsfesten, på
Kungsängens idrottsplats. Evenemanget slog rekord med cirka 5000 besökare.
Under våren/sommaren publicerades i kommunens digitala kanaler en serie
berättelser ”stories” vars syfte var att skapa en samlad bild av det
trygghetsarbete som genomförs främst i Bro, men också skildra de människor
som bor och jobbar där. Genomslaget var positivt i sociala medier och
berättelserna var väl besökta.
Den 2 juli arrangerades ett fullsatt seminarium i Almedalen med rubriken ”Så
ökar vi innanförskapet med individen i fokus”. Diskussionens fokus var kring
nyanlända och hur de snabbare kan få en plattform för integration i samhället.
Seminariet livesändes via kommunens Facebooksida och hade cirka 100 tittare.
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Ett nytt och modernt mobilanpassat intranät lanserades i slutet på oktober. Alla
anställda har tillgång till webbplatsen även utanför kontoret.
Från vecka 2 till 50 har kommunen informerat via Uppslaget i UpplandsBrobladet.
Kontaktcenter hamnade på plats 14 av 152 kommuner i mätningen Kommuner i
Korthet (KkiK), Servicemätning via telefon och e-post.
220 nyheter och 29 pressmeddelanden publicerades under året. De flesta
genererade positiva nyheter i lokalmedia.

Tillväxt och näringsliv
SCB har publicerat nybyggnadsstatistiken för 2017. I Upplands-Bro har det färdigställts
643 bostäder i flerbostadshus och 141 småhus, alltså totalt 784 bostäder. Det är det
högsta antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan åtminstone 1975 när
tidsserien startar.














Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats
Utvecklingsprogram för Gröna dalen har godkänts
Samhällsutvecklingsprogram för Upplands-Bro kommun har antagits
Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har redovisats
Utökat uppdrag avseende fördjupad översiktsplan för Bro har påbörjats. I
särskilt fokus frågor kring social hållbarhet.
Markstrategin antogs
Nya planuppdrag
o Kasen (Ekhammar 4:200)
o Husby-Eriksberg - planbesked
o Ekhammars gård
Planbeslut detaljplaner
o Svartviks strand har antagits
o Förskola Lillsjö badväg har antagits
o Tibbleängen beslut om granskning
o Ekhammars gård - planprogram har antagits
o Sylta 1:5 - beslut om samråd
o Brohof - beslut om samråd
o Tegelhagen - har vunnit laga kraft
Köpeavtal- markanvisningsavtal
o Köpeavtal Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa skoga)
o Köpeavtal Kungsängens-Tibble 1:649 (Brunna verksamhetsområde)
o Köpeavtal Finnsta 1:230 (Blommans förskola)
o Köpeavtal Kungsängens Kyrkby 2:1 (Ringblommans förskola)
o Köpeavtal Bro-Råby 3:150 (LSS boende Parkvägen)
o Köpeavtal Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg förskola)
o Köpeavtal Klöv och Lilla Ullevi 1:5 (Klövberga)
o Markförvärv av Ekhammar 7:18 (Rankhus)
o Markanvisningsavtal Björknäs 1:3 (Björknäs gård)
o Markanvisningsavtal Härnevi 1:34 mfl (Härnevi skolväg, Bro)
Pågående utbyggnad av lagakraftvunna detaljplaner
o Tegelhagen - Utbyggnad pågår. Projektering av allmänna anläggningar
och VA pågår

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2018
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o Trädgårdsstaden- projektering av allmänna anläggningar och VA pågår.
Fördjupade utredningar inför genomförande av kulvertering av
Sätrabäcken.
o Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde - utbyggnad av
allmänna anläggningar tll största delen färdigställda. Passage under E18
kvarstår.
o Ringvägen- Utbyggnad pågår. Fortsatt projektering av utformning av
gatumiljön och parkeringar vid Ringvägen.
Remisser - rapporter
o Regional godsstrategi
o Regional vattenförsörjningsplan
o Regional handlingsplan för grön infrastruktur
o Trafikförändring i SL
o Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har besvarats
Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både
Kommunstyrelsen och Bygg- och Miljönämnden
Beslut om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Näringslivsstaben har genomfört 29 st företagsbesök under 2018.
Näringslivsstaben har haft fyra inkommande och genomförda
företagslotsärenden.
Elva välbesökta näringslivsträffar har genomförts med olika teman, exempelvis
E-handel, upphandling, konjukturprognos från Handelsbanken, sociala medier
och kommunens nya markstrategi, kommande och pågående detaljplaner.
Kommunens näringslivsråd har sammankallats och träffats fyra gånger under
2018.
Nya modellen för Nyföretagarcentrum godkändes i Kommunstyrelsen.
Guldhäftet är ett rabatthäfte som tagits fram av kommunen som innehåller 38
rabattkuponger från 36 lokala företag i Upplands-Bro, där föreningar säljer
guldhäftet.
Näringslivsbilagan Upplands-Bro kommun på 16 sidor trycktes i december 2018
där det finns olika innehåll om det framgångsrika näringslivet i kommunen.
Besöksnärings- och turismarbetet har satts igång och "Turista i din egen
kommun" har genomfört sex bussturer till olika smultronställen i kommunen,
som har lockat mer än 200 resenärer. Badringen som har varit i samarbete med
Kultur & Fritid under sommaren 2018, gick ut på att besöka minst fem
badplatser i kommunen. Många maxade badandet och besökte sköna badplatser i
vår kommun.
Entreprenörsdagen arrangerades den 25 januari på Upplands-Bro gymnasium,
där priset för årets UF-företag korades bland annat.
Kommunens näringslivsgala genomfördes den 13 april med rekordstort
deltagande.
NKI rankningen inom näringslivet släpptes den 2 maj och visade att UpplandsBro är bäst i Stockholms län med 75 poäng.
Svenskt Näringslivs årliga ranking över näringslivsklimatet släpptes den 2
oktober och visade att Upplands-Bro har klättrat till plats 16 av 290 kommuner.
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Utbildning, sysselsättning och integration
















Integrationsarbetet har fördjupats och samarbetet med Socialkontoret har varit i
fokus. Arbetet fokuserar idag på inkludering av de nyanlända men bedrivs även
uppsökande bland andra grupper i kommunen.
Inspirationsseminarier kommer att genomföras på temat inkludering och
utanförskap under första halvåret 2018.
Ett fortsatt och utökat samarbete med Arbetsförmedlingen kring DUA:n
(Delegation Unga i Arbete) där en ansökan bifallits om tilldelning av medel
kring gruppen Nyanlända. Ansökan är ett samarbete tillsammans med Järfälla
kommun. Under perioden jan-april var 23 anställda under extratjänster i
kommunen. I maj inför Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Introduktionsanställning som ersätter tidigare Trainee-jobben.
I år anställdes 444 ungdomar i feriejobb. 634 ungdomar sökte feriejobben. Alla
ferieungdomar som uppfyller kraven erbjuds anställning vid kommunala
arbetsplatser som tex äldreboenden, Samhällsbyggnadskontoret, IT-avdelningen
och Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter.
Badbussen har även i år körts under sommarlovet. Den utgår från Bro centrum
till Lillsjöbadet.
Även i år har SportCamp ägt rum vardagar vid Kungsängen (IP) och vid Bro IP
under hela sommarlovet för ungdomar 8-19 år.
Daglig verksamhet medverkade även i år vid den stora Funkisfestivalen som
ägde rum den 23 april på Cirkus i Stockholm. Det fanns för första gången
möjlighet att se hela festivalen live vid stora scen i Kommunhuset.
En brukarundersökning har genomförts med utgångspunkt på trivsel,
arbetsuppgifter/aktiviteter och vad man tycker om Daglig verksamhet. Resultatet
är genomgående positivt förutom att det finns ett behov av större lokaler.
Kommunala Aktivitetsansvaret KAA har granskats av skolinspektionen där både
tjänstemän och politiker fick svara på ett antal frågor. 30 kommuner var
slumpvis utvalda i Sverige och resultatet kommer presenteras i augusti.
Samarbetet med grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen fortgår där ett
närverk nu börjat etablera sig. En projektansökan har beviljats inom ramen för
Sociala investeringsfonden med syfte att öka möjligheterna till mer resurser
kring målgruppen.
Vuxenutbildningen har startat flera jobbspår inom SFI-utbildningen med målet
att kraftigt korta etableringstiden för de studerande, stärka språkutvecklingen
och främja integrationen. Med utgångspunkt i den lokala arbetsmarknadens
behov har SFI Arbetsliv Lager en utbildning att göra deltagarna anställningsbara
inom lager- och logistikbranschen på 10 veckor. SFI Grundkurs Omvårdnad
kombinerar yrkessvenska och gymnasiala kurser från Vård- och
Omsorgsprogrammet under ett läsår med målet att bli utbildat vårdbiträde. SFI
Nyfiket är ett samarbete med Integrationssamordnarna och en ny utbildning som
i första hand vänder sig till kortutbildade med svenskundervisning kombinerat
med praktisk köksutbildning riktat mot caféverksamhet. Samtliga jobbspår är
heltidsstudier.
Vuxenutbildningen ingår sedan 1 april 2018 tillsammans med
Arbetsmarknadsenheten och Näringslivskontoret i CVAN, Centrum för
Vuxenutbildning, Arbetsmarknad och Näringsliv. En egen avdelning som
kommer att ha stora möjligheter att koppla ett helhetsgrepp kring utbildning,
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integration och egenförsörjning i kommunen.
Projektpengar för att skapa ett Lärcentrum under Vuxenutbildningen har
tilldelats. Målet är att utveckla möjligheter för distansstudier och studie- och
yrkesvägledning för kommunmedborgarna.

Hållbar utveckling




Arbetet med framtagande av kommunens miljöledningssystem fortskrider.
Tidplanen med diplomering under 2019 håller.
Miljöledningsrutiner är framtagna för de områden som identifierats och där
kommunens verksamheter har störst miljöpåverkan.
Fokus för hållbarhetsarbetet har under 2018 även varit på social hållbarhet.
Under året påbörjas arbetet med en plan för långsiktig hållbar utveckling för
kommunen.
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2

Mål och resultat

I det här avsnittetredovisasnämndensmåluppfyllelseför 2018.Måluppfyllelsen
bedömsgenomresultatetav framtagnaindikatorer.För de indikatorerdär man i
nämndbudgeten
beslutatom ett målvärdebedömsmåluppfyllelsenutifrån detta,för de
sominte har ett målvärderedovisastrend,det vill sägaförbättring/försämringjämfört
medtidigareår.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-bornaen nyckelroll i utvecklandetav sin kommun.Jämställdhets
-,
integrations- och mångfaldsarbetet
skastärkaden demokratiskaprocessen.

Nämndmål:
2.1.1 Väl fungerande infrastruktur till, från och inom kommunen

Kommentar

Teknisk infrastruktur el, värme och VA
Utbyggnadav tekniskinfrastruktursåsomfjärrvärmeoch VA är en förutsättningför att
kommunen skakunnafortsättaatt växapå ett mer hållbartsätt.
Utbyggnadenav E.ONskraftvärmeanläggning
i Högbytorpsäkerställer
värmeförsörjninggenomfjärrvärmetill nya exploateringsområden
inom kommunen.I t
ex Trädgårdsstaden
planerasdet för energieffektivaoch smartalösningarför både
fjärrvärmeoch elanvändning.
Fortsattutbyggnadav vattenoch avloppmellan Upplands-Bro och Sigtunasäkerställer
att det finns kapaciteti systemetför kommunenatt fortsättaväxa.
Det är i dagkapacitetsbrist på elnätetoch kommunensfortsattaexpansionär beroende
av en trygg elförsörjning.Planeringoch markåtkomstför en ny transitstationför
elförsörjningvid trafikplats Bro har påbörjatstillsammansmed Vattenfall.
Trafik och transporter
Projekteringav förbättringsåtgärder
kring trafikplatsBrunna(på- och avfartermot E18)
avseendetrafiksäkerhetoch förbättradeflöden. Åtgärdernaplaneraspåbörjasunder
2019.
TrafikplatsKockbackahar underåretöppnatför trafik.
Mätarvägensförlängningmot Granhamma
rsvägenhar öppnatför trafik. Bådadessakan
bidra till möjligheteratt förbättraävenkollektivtrafiken.
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Upplands-Bro arbetarför att erbjudagodamöjlighetertill arbetspendlinginom
kommunenoch till och från andradelar av Mälardalsregionen.
Väl fungerande
kommunikationerär viktigt för kommunensattraktivitet och tillväxt. Genomen
regelbundendialog med andraaktörer,bådei den kommunalaorganisationenoch
externt,bidrar vi till att kommunenskollektivtrafik och kommunikationerfortsätteratt
utvecklas.
Utveckling och dialog med trafikförvaltningen(SLL) och trafikverket med flera pågår
kontinuerligtoch regelbundet.
Indikatorer
Tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s

Målvärde 2018

Utfall 2018

86%

Utfall 2017

Trend

85,2%

Utfallet för 2018 presenteras
av Post- och Telestyrelseni mars2019.

Nämndmål:
2.1.2 Medborgardelaktighet ska vara en naturlig del av beslutsprocessen
Indikatorer
Medborgardialogprojekt som
genomförts eller initierats
under året

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

3

4

3

Trend

Kommentar
Kommunledningskontoret har tillsammans med polisen genomfört medborgardialoger med anledningen av
medborgarlöftet 2019. 120 personer har deltagit i medborgardialogerna och bidragit med sin synpunkter på hur
kommunen och polisen gemensamt kan öka tryggheten i kommunen.
I februari 2018 ägde medborgardialogen Ung i Upplands -Bro rum där ungdomar och förtroendevalda fick diskutera
ungdomsfrågor ihop. Elever från UBG fick utbildning i samtalsledning och agerade samtalsledare under
medborgardialogen. Resultatet av dialogen har fått stå till grund för vidare demokratiutvecklingsarbete riktat mot
målgruppen ungdomar i kommunen.
Bland annat har feriearbetare fått genomgå en Demokratiskola och certifierats till Demokratiambassadörer. Ett
arbete som har fått stor spridning bland unga i kommunen och uppmärksammats medialt i kommunen.
Feriearbetarna har utvärderat samtliga moment inom Demokratiskolan. Underlaget ligger idag till grund för
kommunens Demokratiskola-modell som lanseras under hösten 2018 - i samverkan med UBG,
ungdomsproducenterna och fritidsgårdarna.
Vidare har en grupp ungdomar involverats i arbetet med att höja valdeltagandet bland förstagångsväljare i
kommunen – i samverkan med UBG och ungdomsproducenterna. Arbetet har kommunicerats på olika sätt, den mest
framgångsrika kommunikationskanalen har varit via sociala medier och Instagram. Med stöd av kommunens
utvecklingsstrateg driver ungdomarna idag Instagram -plattformarna ”unga utvecklare” samt ”Jagröstar_UB”, i
samverkan med ungdomsproducenterna.
Medborgardialog har även genomförts rörande aktivitetsparken i Bro centrum.
Delaktighetsindex,
Kommunens Kvalitet I
Korthet (KKIK)

85

89

Kommentar
Mätvärde redovisas till årsbokslutet i samband med KKiK rapporten.
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Nämndmål:
2.1.3 Kommunen ska vara trygg och säker
Indikatorer
Nöjd Region Index Trygghet, Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK)

Målvärde 2018

Utfall 2018

50

Utfall 2017

Trend

44

Kommentar
Måttet saknas i KKiK från och med 2018.
Trygghetsarbetet har varit ett prioriterat område under 2018. Arbete sker inom samtliga kommunala verksamheter
och i nära samarbete med kommunala bolag och externa aktörer.
Som exempel kan nämnas arbete med Fryshuset, rekrytering och uppstart av projektet Brobyggare, framtagande av
strategi för ett långsiktigt hållbart Bro och utvecklings av nattvandringar och trygghetsvärdar. Kommunens
organisation har dessutom förändrats för att möta de ökade behoven av trygghetsinsatser.

Nämndmål:
2.1.4 Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter
medborgarnas behov
Indikatorer
Tillgänglighet

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

85%

76%

80

72

Trend

Kommentar
Måttet saknas i KKiK 2018.
Webbinformation % av
maxpoäng, Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK)
Kommentar
Måttet saknas i KKiK 2018.

Nämndmål:
2.1.5 Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga
deltagares behov

Kommentar

En mätninggjordesi dec där 32deltagareav 33st uttryckeratt de är nöjda medsin
dagligaverksamhetoch uppleverstort självbestämmande.
En översynav aktiviteteroch
arbetsuppgifterinom daglig verksamhethar genomförtsutifrån utökadeoch kommande
behov.Ett uttalatbehovfinns av merakultur-estetiskainslagsamtarbetsuppgifterför
personermedlägre funktionsvariation.
Indikatorer
Deltagarna ska vara nöjda
med sin sysselsättning

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

80%

95%

-
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Övergripande mål:
2.2 En kommun i arbete och företagande
En minskadarbetslöshetär en centraloch kommunövergripande
fråga.Arbetstillfällen
skaskapasgenomatt samordnavårainsatseroch vågatänkanytt.
Ett växandenäringslivär en avgörandeförutsättningför tillväxt. Engagemanget
för de
näringspolitiskafrågornai kommunenskatastillvara och utvecklas.

Nämndmål:
2.2.1 Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet

Kommentar

I SvensktNäringslivs ranking över företagsklimateti SverigehamnarUpplands-Bro
kommunpå 16 platsav alla 290 kommuner.Det har gjort småförbättringarinom nästan
alla områden.Rankingeninnehållertotalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Jämfört
medförra åretsranking har Upplands-Bro förbättratsig inom de flestaområden.Ett
exempelär kommunenstillämpning av lagar och regler.Tillämpningenhandlarom
effektiv ärendehantering,
förståelseför företagensärendensamtåterkoppling.Faktorer
där serviceoch attityd til l företagundersöktshar ocksåökat flera steg.Detta resultatkan
beropå kommunalatjänstemänstillgänglighetoch närasamarbetesamtdialog med
näringslivet.Positivt bemötandeoch intresseoavsettett företagsstorlek och det skapas
nya projekt som skafrämja det lokala företagandet.Det anordnasävenolika
mötestillfällenmellan kommunoch näringsliv.
Svarenfrån kommunensårliga serviceundersökning
visar att företagarei Upplands-Bro
anseratt kommunensservicehåller en hög nivå. NKI ligger på 75, vi lket placerar
Upplands-Bro som bästakommuni Stockholmslän. De myndighetsområden
som
undersöksi NKI -mätningenär brandskydd,bygglov, markupplåtelse,miljö - och
hälsoskydd,livsmedelskontrollsamtserveringstillstånd.Det högabetygetberorpå det
godasamarbetetmellan företagarnaoch kommunen,samtatt tjänstemänfortsätteratt
utveckladerasserviceoch tillgänglighet.
Indikatorer
Svenskt Näringslivs
kommunranking

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Placering: 50
eller högre

Placering: 16

Placering: 30

Trend

Kommentar
Utifrån det sammanfattande omdömet kring företagsklimatet i kommunen så fortsätter det öka. På skalan 1 -6 hamnar
kommunen på strax över 4. Stockholms läns samlade omdöme ligger på under 3,5. 2018 års ranking av
företagsklimatet i Upplands-Bro visar att kommunen har klättrat från plats 30 till plats 16, av 290 kommuner.
Totalt NKI Stockholm
Business Alliance

74%

75%

74%

Kommentar
Svaren från kommunens årliga serviceundersökning visar en Nöjd -kund-index (NKI) på 75, på en skala 0-100.
Utfallssiffran avser året innan, vilket innebär 2017.
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Nämndmål:
2.2.2 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt
fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete,
sysselsättning och integration

Kommentar

Sysselsättningsgraden
för personermedfunktionsnedsättning
skaöka. De personersom
deltari begränsadomfattningerbjudsmöjlighet till heltid menkan utifrån hälsotillstånd
varasvårt att uppnå.De personersom sökt daglig verksamheterbjudsalltid en
sysselsättning.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Andelen deltagare som
fullföljer sin kurs på
vuxenutbildningen

59%

75%

50%

Andelen deltagare som efter
avslutad yrkesutbildning får
arbete

70%

Trend

Sysselsättningsgraden för
personer med
funktionsnedsättning ska
öka.
Kommentar
Utökning med 3st nya arbetsplatser för personer med lindrig funktionsnedsättning inom Daglig Verksamhet.
Andelen personer med
ekonomiskt bistånd ska
minska

1%

Andelen arbetslösa bland
utrikesfödda ska minska

10%

1%

Andelen förvärvsarbetande i
kommunen bland
utrikesfödda ska förbättras
Arbetslösheten och
sysselsättningsgraden i
kommunen

6%

6%

Övergripande mål:
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommunsarbetsplatsergenomsyrasav tydlighet och återkopplingi
uppdragoch förväntningar,respektsamten bra fysisk arbetsmiljö,vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat,professionelltarbeteoch medarbetaresom trivs.

Nämndmål:
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

Kommentar

HME har inte genomförtsunder2018.Dettasker istället i jan 2019.
Attraktivitetsindex:1,29
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2018
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Årlig revidering:100 (fler än 90% av enheternahar fyllt i revideringeni Stratsys)
Indikatorer

Målvärde 2018

HME mäts årligen och
jämförs med övriga
Stockholms län

Utfall 2018

79%

Utfall 2017

Trend

77%

Kommentar
HME mäts inte under 2018, sker i januari 2019.
Attraktivitetsindex

100%

129%

109%

Kommentar
Personalomsättning medarbetare: 14,2%
Personalomsättning chefer: 7,7%
Andel chefer som arbetat längre än fem år: 33 av 67: 0,99

Årlig revidering av SAM
(Systematiska
arbetsmiljöarbetet)

Uppnått

Delvis
uppnått

Nämndmål:
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom

Kommentar

Sjukfrånvaroni Upplands-Bro kommunfortsättersjunka.Jämförelsesiffrorför länet är
inte tillgängliga för 2018.
Av den totalasjukfrånvaronökar andelenkorttidsfrånvaro,här definieradsom under60
dagar:
2018:61%
2017:58%

Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Andel korttids sjukfrånvaro i
förhållande till total
sjukfrånvaro

55%

61%

58%

Sjukfrånvaroprocent mäts
och jämförs med övriga
Stockholms län

7%

5,6%

5,8%

Trend

Kommentar
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Jämförelsesiffrorna för länet är inte klara.
Vid sjukfrånvaro längre än
14 dagar ska
rehabiliteringsutredning
upprättas

Uppnått

Delvis
uppnått

Kommentar
Uppföljning sker via systemet Adato och personalspecialist från personalstaben
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Nämndmål:
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt

Kommentar

Andelenheltidsanställdai förhållandetill deltider ökar.

Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

80

82

Andel tillsvidareanställda
heltider i förhållande till
totala antalet
tillsvidareanställda

Utfall 2017

Trend

Övergripande mål:
2.4 En kommun som växer
Vi är kommunensom ger plats.Fler skakunnahitta ett hemi Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigtsocialt,ekologisktoch ekonomiskthållbartUpplands-Bro.

Nämndmål:
2.4.1 Kommunen skapar attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och
möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret
har underåretarbetatmedutbyggnadav trettondetaljplaner.
En del av dessaär ännui planeringoch projekteringsstadiet,
någraär underproduktion
och ytterligarenågraär i stort settslutförda. Det är mark och exploateringsavdelningen
somhanterarplaneringoch utbyggnadav allmännaanläggningar och VA. När en
detaljplanvunnit lagakraft kan utbyggnadpåbörjas.
Indikatorer
Antal beslut om samråd,
utställning, granskning och
antaganden av detaljplaner

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

20

7

20

Trend

Kommentar
Tre beslut om samråd, ett utställning/granskning och två stycken för antagande (Svartviksstrand och Förskolan Lillsjö
badväg) och ett upphävande.
Uppskattat antal bostäder i
antagna detaljplaner.

300

160

3 000

139

383

Kommentar
I detaljplanen för Svartviksstrand möjliggörs 160 nya bostäder.
Antal nybyggda bostäder

300

Kommentar
Antalet nybyggda bostäder (färdigställda bostäder) avser de tre första kvartalen 2018
Befolkningsutveckling

28 000

28 624

27 599

Kommentar
Från januari till oktober har folkmängden i kommunen ökat med 1 010 personer. Kommunen har som mål att växa
med ca 400 personer per år och målet har därmed uppnåtts med bred marginal för 2018.
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Övergripande mål:
2.5 En hållbar kommun i utveckling
Vi stärkervår hållbaraprofil och vårt klimatarbetegenomökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:
2.5.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan

Kommentar

Arbetetmedatt ta fram ett väl fungerandeoch diplomeratmiljöledningssystem
fortsätterenligt projektplanen.Energiförbrukning,avfallshanteringoch ekologiska
livsmedelhar identifieratssom prioriteradeområdenför kommunenatt arbetamed och
förbättra.Kommunensverksamheterarbetardärför aktivt med åtgärderför att minska
elförbrukningen,sorteraoch minskamängdenavfall samtöka andelenekologiska
livsmedel.
Kommunenarbetarävenaktivt för att bidra till att invånarnaoch företagenkan leva
klimatsmartoch minskasin påverkanpå miljön. Upplands-Bro kommunerbjuderdärför
kostnadsfrioch opartiskenergi- och klimatrådgivningsom invånare,föreningaroch
företagkan kontaktaför personligrådgivning.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Total mängd köpt energi av
kommunens verksamheter
per invånare minskar med 5
procentenheter årligen.
Andel verksamheter som
källsorterar enligt beslutade
riktlinjer ska öka med fem
verksamheter årligen.
Öka andelen ekologiska
livsmedel med fem
procentenheter årligen

5

5%

Nämndmål:
2.5.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan

Kommentar

Kommunenhar i miljöledningsarbetetidentifieratäventransportersom ett prioriterat
miljöområde.Kommunenarbetardärför aktivt med åtgärderför att transporteri
verksamheterna
skaha en liten miljöpåverkan.Kommunenhar idag f em poolbilar som
drivs med el, och arbetetmed att ställamiljökrav i upphandlingav fordon fortgår, likväl
somarbetetmedatt minskaantalmil med egenbil i tjänst.
Indikatorer
Andel utsläpp av
växthusgaser från
kommunens fordonspark
och resor i tjänsten med
personbil minskar med fem
procentenheter årligen

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

5%

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2018

16(23)

Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Antal körda mil med
anställdas egna bilar (i
tjänsten) minskar (mil/
årsarbetskrafter i
kommunen)

Nämndmål:
2.5.3 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
utveckling
Indikatorer
Aktuell Hållbarhets
kommunrankning

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

40

74

44

Trend

Nämndmål:
2.5.4 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet
Indikatorer
Andel av
friluftsområden/naturreservat
som är fysiskt
tillgänglighetsanpassade

Målvärde 2018

Utfall 2018

100%

100%

Uppföljning av planerade
åtgärder i vattenplanen

Utfall 2017

Trend

Delvis
uppnått

Övergripande mål:
2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommunenhar en ekonomii balans,varje verksamhethåller sin budgetvarje år.
Uppföljning av ekonomioch verksamhetskeri nämnd,utskott och bolag.Mellan
nämndernafår justeringarskeav redovisningstekniska
skäl underåret.
Varje nämndska bedömaom god ekonomiskhushållningär uppfyllt bådeur ett
finansiellt perspektivoch ett verksamhetsmässigt
perspektiv.
Taxor och avgifter skavaraaktuella,logiskaoch där det är möjligt relateradetill
resursnyttjandet.

Nämndmål:
2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt
relaterade till resursnyttjandet.
Indikatorer
Årlig översyn

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

100%

100%

Trend

Kommentar
Rapportering har skett enligt styrprocessen.
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Nämndmål:
2.6.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.
Indikatorer
Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut enligt
beslutad styrprocess

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

100%

100%

Trend

Kommentar
Rapportering har skett enligt styrprocessen.

Nämndmål:
2.6.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både
ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv
Indikatorer
Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut enligt
beslutad styrprocess.

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

100%

100%

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

70%

75%

Trend

Kommentar
Rapportering har skett enligt styrprocessen.

Nämndmål:
2.6.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer
Indikatorer
Köptrohet mot avtal

Trend

Kommentar
Köptrohet mäts på helår.

2.7 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Kommunstyrelsenhar till stor del uppfyllt åretsmål. Av nämndensmål är merparten
pågåendeoch mångaindikatorerföljs upp först på helåret.Dessvärrehar kvalitetsmåtten
inom ramenför KommunernasKvalitet i Korthet (KKiK) förändratsoch mångaav de
indikatorerKommunstyrelsenhar haft har tagits bort inför redovisningenav resultatet
2018.Motbakgrundav att de mål som beslutadesi budgetför 2018 av kommentarertill
målenär pågåendeoch någraredangenomfördaär bedömningenatt Kommunstyrelsen
ur ett verksamhetsmässigt
perspektivuppnårgod ekonomiskhushållning.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2018

Redovisat 2018

Avvikelse
2017

Avvikelse 2018

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

258 097

76 461

251 051

79 100

7 046

2 639

9 685

14 216

26 609

21 168

31 586

140 945

-4 977

119 777

114 800

38 442

275

2 000

2 189

275

189

464

2 044

284 981

99 629

222 234

2 344

122 605

124 949

54 702

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning
tomträtter
Summa

282 637

3.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 124,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av
tomträtter genererar ett överskott på 0,5 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett
överskott på 9,7 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett överskott på 114,8 mnkr. Då ingår
exploateringsintäkter med 128 mnkr.
Kommunledningskontoret
Av kommunledningskontorets överskott står Vuxenutbildningen för 4,4 mnkr.
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott på 1,9 mnkr. I övrigt redovisar
staberna överskott på 5,9 mnkr, till största del beroende på vakanser som medfört lägre
personalkostnader när medarbetare slutat och rekryteringsprocesserna blivit utdragna
innan nya har börjat.
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget ett överskott på 114,8 mnkr.
Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt,
gatukostnadsersättningar och markintrångsersättning samt överskott från försäljning av
tomträtter motsvarande sammanlagt 128 mnkr.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2018

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Brobyggare

2 018

2 021

4 596

83,1

4 596

0

Insteget

2 018

2 020

3 360

299,6

3 360

0

7 956

382,7

7 956

0

Projekt
(tkr)

Summa
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3.4 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.
Projektet Insteget riktar sig till ungdomar 15-24år i Upplands-Bro Kommun och syftar
till att främja egen sysselsättning och ökad livskvalitet för individen. På sikt bidrar även
projektet till ökad trygghet, mindre utanförskap och riskbeteenden hos ungdomar.

3.5 God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens samlade överskott uppgår till 124,9 mnkr. Resultatet är x mnkr när
reavinst från försäljning av tomträtter och exploatering är exkluderade.
Kommunstyrelsen bedöms bidra till att kravet på god ekonomisk hushållning i
kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också
uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund
av att de mål som beslutades i budget 2018 i stort är uppfyllda. Av 19 mål är 14
uppfyllda och 5 delvis uppfyllda.

3.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total
kalkyl

Redovisat
2017

Redovisat
2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Ombudgeteras
till 2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

-5 263

0

528

522

0

382

382

0

400

400

0

200

-195

0

500

500

0

Internleasing datorer till
verksamheterna
E-förvaltning och kvalitetsarbete

5 263
1 000

472

E-arkiv

500

118

Ökad delaktighet och
tillgänglighet via digitala och
fysiska kanaler

400

Miljöledningssystem

200

Lås-/ och passagesystem

500

6

395

Ökad digitalisering

1 087

Bredbandsutbyggnad

1 000

20

40

980

940

940

Fortsatt utbyggnad IT

8 000

4 358

2 138

3 642

1 504

1 504

Inventarier Furuhällshuset

5 000

2 507

159

2 493

2 334

2 284

200

18

182

182

182

-2 100

0

Agresso Tid och projekt
Örnäs 1:2

2 100

Projekt översyn Furuhällshuset

750

Inventarier
Arbetsmarknadsenheten för
daglig verksamhet

100

101

Lillsjön-Örnässjön Allmänna
anläggningar
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649

647

647

150

100

-50

0

-692

0

692
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HÖGBYTORP Allmänna
anläggningar

20

-20

0

Restaurering av Lejondalssjön

435

500

65

65

Vägrenoveringar naturreservat

392

400

8

8

Våtmark vid Lejondalssjön
(Investering)

-270

270

270

Våtmark vid Örnässjön
(Investering)

-270

270

270

Utveckling av Tibbleviken
(Investering)

-135

135

135

5 102

7 392

Summa

17 650

7 594

5 854

10 956

*) Då internleasing finansieras via verksamheternas driftbudget avsätts ingen investeringsbudget. Därför ingår inte
internleasingraden i summaraden längst ned.

3.7 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.
Ökad digitalisering
E-förvaltning och kvalitetsarbete, E-Arkiv, Ökad delaktighet och tillgänglighet via
digitala och fysiska kanaler, Lås/ och passagesystem
Samtliga ovanstående projekt överförs till projekt ökad digitalisering.
Digitaliseringsrådet kommer att ta fram ett underlag för den kommande satsningen på
ökad digitalisering för att effektivisera processer och arbetssätt.
Miljöledningssystem
Arbetet med införande av ett diplomerat miljöledningssystem fortskrider enligt plan.
Under 2018 har investeringsutgifter uppkommit för uppstartsfasen. Budgeten har
överskridits med 195 tkr. Överskridandet kvittas mot projektet E-förvaltning och
kvalitetsarbete.
Bredbandsutbyggnad
Projektet avvaktar fakturering från leverantör.
Fortsatt utbyggnad IT
Projekt Nät 3.0 - utveckling av kommunens interna IT-nät avseende både det trådade
och WiFi som beroende kommer fortsätta under 2018 och beräknas ha sin in
intensivaste fas under hösten 2018. Under året har 2 138 tkr förbrukats. Kvarvarande
budgetmedel föreslås överföras till 2019.
Inventarier Furuhällshuset
Ny teknik och inventarier Furuhällshuset och Kulturhuset. Stark koppling till projektet
med renovering av kommunhuset. Kostnader kommer främst att belasta 2019. 159 tkr
har förbrukats för inventarier till Kulturhusets allmänna ytor.
Agresso Tid och Projekt
Ett pilotprojekt pågår. Under 2018 planerar plan- och exploateringsenheterna att göra all
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2018
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tidredovisning i tid- och projektmodulen. Under 2019 fortsätter projektet med
fakturering utifrån redovisad tid.
Projekt översyn Furuhällshuset
Projektet fortskrider under 2019, då projektet tar fart i genomförande.
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet
Investeringar behöver göras löpande och budgetöverskridandet på 50 tkr kvittas mot
inventarier Furuhällshuset.
Lillsjön-Örnnässjön, Högbytorp Allmänna anläggningar
Båda dessa projekt har verksamheten fått statsbidrag för som av redovisningstekniska
skäl redovisas som intäkt 2018.
Restaurering av Lejondalssjön
Restaureringen har påbörjats. Ytterligare investeringsmedel har avsatts 2019.
Våtmark vid Lejondalssjön, Örnässjön och Tibbleviken
Så kallat LONA-bidrag har sökts via Länsstyrelsen som betalats ut under 2018.
Åtgärderna påbörjas under 2019.

3.8 Exploateringsredovisning
Upparbetat 2018
Exploateringsprojekt
Norrboda (HSB)
NORRBODA - Brunna
verksamhetsområde
Ringvägen

Totalt till och med 2018-12-31
Investerin
g

Drift

-128,5

-394

-710

Drift

43 800,4

Mark

219

Investerin
g

Totalt

2 413

-1 954

459

16 700

41 573

-15 392

26 181

-7 864

44 080

-18 585

25 035

-785

0

-785

Mark

-460

Äldreboende Lillsjöbadväg

-393,5

Förskola Lillsjö badväg

12 808

-75

12 808

-75

12 733

Gamla brandstationen i Bro
- VA

0

39

24

-53

-29

Gamla brandstationen i Bro
- allmänna anläggningar

1 261,7

-1 237

1 261,7

-1 237

24,7

-210,9

-9 573,4

51 930

-54 743

-4 683

Blommans förskola Finnsta

151

692

151

692

843

Trädgårdsstaden i Bro Dp1

-576,3

-6 491,6

-20 658

-7 143

-37 200

Hästsportanläggning Önsta

7,6

0

22

0

22

Tegelhagen

444,4

-353,8

-608

-354

-962

Råbyskog LSS boende

2 950

-36,6

2 950

-4 893

-1 943

etapp 2

0

-170,2

-170,2

-170,2

Anslutningsväg E18

0

0

-202

-10 045

-10 247

Brunna industriområde

0

0

-3 306

-2 700

-1 682

-7 688

Skällsta industriområde

0

0

972

-1 913

-1 305

-2 246

Jursta 3:14

0

-22

-49

-49

Kockbacka finplanering

-1 870

-9 399

Granhammarsvägen
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Ålsta Aspvik

0

0

-2 063

27 726

-27 732,9

27 169

-36 519,5

157 731,7

0

-976

-3 039

-27 757

-588

-145 721,2

-4 331,5

Avslutade projekt:
Stockholm Väst
Logistikcentrum
Summa

87 129,9

219

-16 342

3.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
Förväntas avslutas under 2019.
Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde: Under året har slutbesiktning
och driftsättning av gator och allmänna platser genomförts. Kvarstår gör färdigställande
av passage under E18. Förväntad byggstart våren 2019. Projektering av ombyggnad
Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet pågår.
Ringvägen: Fortsatt projketering av allmänna anläggningar i anslutning till Ringvägen.
Viss ombyggnad av VA samt påbörjade arbeten med torg och allmänna platser.
Äldeboende Lillsjöbadväg: Projektering av parkeringar och gatumiljö längs
Lillsjöbadväg
Förskolan Lillsjöbadväg Projektering av parkeringar och gatumiljö längs
Lillsjöbadväg
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
Kockbacka finplanering: Entreprenadarbeten för finplanring av gator och allmänna
platser slutbesiktad och överlämnad till driftorganisation
Blommans förskola Finnsta: Projektering av parkering och ny väganslutning med
vändplan klar. Påbörjad upphandling av entreprenad. Tillfällig parkering under
byggnation
Trädgårdsstaden i Bro dp1: Utredningsarbeten och projektering av allmänna
anläggningar och VA pågår. Lantmäteriförrättningar och fastighetsregleringar har
genomförts. Planering av utbyggnadsordning påbörjad. Utredningar kring
parkeringslösningar pågår
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser
Tegelhagen: Projektering av allmänna anläggningar och annan infrastruktur har startat
under året. Kommunen har påbörjat projektering bygger ut huvudgatan och allmänna
platser i anslutning till den samt VA
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Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2019-02-11

KS 19/0100

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Uppföljning intern kontroll 2018
Förslag till beslut
Uppföljning av nämnderna och bolagens interna kontrollplaner 2018 godkänns.

Sammanfattning
Nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter
genom att:
- Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
- Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens
riskanalyser
- Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
- Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning
och kontroll.
Samtliga nämnder har upprättat interna kontrollplaner för 2018 och följt upp
dessa. 2018-års interna kontrollplaner togs fram i en gemensam struktur och
har även följts upp på ett likartat och strukturerat sätt med stöd av
verksamhetssystemet Stratsys. Inför 2019 har arbetet utvecklats vidare med
fokus på risk- och väsentlighetsanalyser av identifierade risker, ur vilka sedan
kontrollmoment lyfts över till den prioriterade interna kontrollplanen för 2019.
För 2018 har också de två bolagen, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB införlivats i uppföljningen. Bolagen gör numera sin
interna kontroll i samma verksamhetssystem som de kommunala nämnderna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret anser att arbetet med intern styrning och kontroll
genom den gemensamma strukturen och samordningen som sker från kontorets
sida borgar för ett fortsatt utvecklat arbete med verksamheternas olika
processer och de risker som identifierats i dessa.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11

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

Datum

Vår beteckning

2019-02-11

KS 19/0100

Kommunledningskontoret

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern styrning och kontroll § 13
ska nämnderna årligen rapportera till Kommunstyrelsen verksamhetens arbete
med intern styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar för den
övergripande styrningen och kontrollen av kommunen. Därutöver ansvarar
Kommunstyrelsen för att säkerställa en tillfredställande intern styrning och
kontroll av de verksamheter som de är direkt ansvariga för samt att följa upp
och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den interna
styrningen och kontrollen i sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för
att upprätta en övergripande organisation för arbetet med den interna
styrningen och kontrollen. 2018-års interna kontrollplaner togs fram i en
gemensam struktur och har även följts upp på ett likartat och strukturerat sätt
med stöd av verksamhetssystemet Stratsys.

Barnperspektiv
Arbetet med intern styrning och kontroll ska säkerställa att nämndernas och
kommunstyrelsens verksamheter är ändamålsenliga och effektiva och fullgör
sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. I det inbegriper
att göra bedömningar av risker och riskernas konsekvenser. I den
riskbedömningen ska verksamheternas samtliga processer ingå och
bedömningar av risker utifrån ett barnperspektiv ska därmed också både kunna
tydliggöras och förebyggas. Processen för intern styrning och kontroll stödjer
därmed Kommunfullmäktiges beslut att barnperspektivet ska beaktas i
verksamheten.
Kommunledningskontoret
Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Intern styrning och kontroll 2018 - Nämnderna och bolagens uppföljning
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Intern styrning och kontroll 2018 - Nämnderna och bolag ens uppföljning
Status,Kontrollmoment

Status,Åtgärder

Ingenavvikelse

Avslutad

Mindre avvikelse

Pågående

Störreavvikelse

Pågående(försenad)

Inte kontrollerat
Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

Kommunstyrelsen
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Rekrytering

Risk att rekryterande
chefer inte följer
rekryteringsprogramm
et och PJP-tester

Personalstaben
förstärker
stödet och
fortsätter
erbjuda
seminarier i
ämnet.

Under året har ett ökat stöd
erbjudits och from november
utökas rekryteringsfunktionen
med en tjänst för att kvaliteten på
alla rekryteringar ska öka och för
att minska behovet av externt
rekryteringsstöd.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Kompetensförsörjning

Risk att
verksamheterna inte
klarar av att
kompetensförsörja på
lång och kort sikt

Arbeta
aktivt med
strategin för
kompetensför
sörjning.
Personalstab
en drivande
och
stödjande.

From november finns en
kompetensenhet bestående av
en rekryteringsfunktion och en
bemanningsfunktion på
personalstaben. Det finns nu
väldigt goda förutsättningar för ett
strategiskt arbete med
kompetensförsörjningen.

Kategori

Process

Risker

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Prisuppföljning av
ramavtal

Faktiska priser
avviker från priset i
upphandlade
ramavtal

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Kvalitetskrav vid
upphandling av
vuxenutbildning

De upphandlade
anordnarna har
kvalitetsbrist i
utbildningen

Kontrollmoment

Kontroll av
avtal mot ett
urval av
fakturor

Kommentar
Granskningen 2018
fokuserade på avtalet för
elförsörjning. Inga avvikelser
mot gällande avtal har kunnat
konstateras vid gransnkning
av ett antal fakturor.

Åtgärder

Kommentar

Vid köp från ramavtal ska beställaren vid granskning
och attest kontrollera att priser följer de priser som
fastställts i ramavtalet. Vid de stickprov som gjordes
2018 hittades inga avvikelser, men det är trots detta
viktigt att belysa hur viktigt det är att detta
granskningsmoment sker löpande av beställarna.
Under 2019 kommer även ett arbete ske med att
förenkla avtalskatalogen för att göra det enklare för
beställare att se ramavtalen och kunna kontrollera
vilka priser som gäller.

Utveckling av
arbetet med
kvalitetscirkel
n och den
uppföljningsp
rocess som
tagits fram

Kontroll har skett för de
gemensamma utförarna av
vuxenutbildning genom att det
tillsammans med fem andra
kommuner (Sigtuna, Sundbyberg,
Ekerö, Norrtälje & Lidingö)
genomförts följande:
Begärt in och granskat
kvalitetsredovisningar
som anordnarna lämnat
in.
Granskat fakturering och
betygsrapportering.
Genomfört
verksamhetsbesök hos
vissa anordnare.
Kontrollerat indikationer
på kvalitetsbrister och
agera vid klagomål f rån
elever.
Möten med
utbildningsanordnarnas
uppdragsledare.

Kontrollmoment

Kategori

Process

Risker

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Kommunledningskontoret)

Kassahantering

Att intäkter i
kontantkassor inte
redovisas eller inte
redovisas korrekt

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Kommunledningskontoret)

Attest av
leverantörsfakturor

Beslutsattest
attesterar egna
kostnader

Kontroll av
attesterade
fakturor

Stickprovskontroller har
genomförts på fakturor i
september och november från
kommunens samtliga kontor.
Endast en faktura som avsett
egna kostnader och inte har
eskalerats har upptäckts,
återkoppling har skett till
berörd chef.

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Kommunledningskontoret)

Underlag för
representation och
interna
kurser/konferenser

Underlag saknas som
ger ledning vad
representationen/konf
erensen har för syfte,
mål och vilka som
deltagit

Kontroll att
underlag finns
till fakturorna

Stickprovskontroller har
genomförts på fakturor i
september och november. Av
de kontrollerade fakturorna
från september saknade 21%
och från november 33%
korrekta underlag.
Beslutsattestanterna till de
fakturor som har bristande
underlag har kontaktats för att
kunna komplettera med
underlag. Controllers hos de
kontor som haft störst
avvikelse informeras för att
kunna informera sina
attestanter så att de kan bli
bättre på att bifoga underlag
framöver.

Kommentar

Åtgärder
Säkerställa
att samtliga
som ansvarar
för
kontantkasso
r använder
sig utav den
rutin som
upprättats
under 2017.

Kommentar
Den upprättade rutinen har
implementerats under året och
samtliga som ansvarar för
kontantkassor arbetar nu och
redovisar enligt den nya rutinen.

Kategori

Process

Risker

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Kommunledningskontoret)

Löneadministration

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler
(Kommunledningskontoret)

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler
(Kommunledningskontoret)

Kontrollmoment

Åtgärder

Kommentar

Risk att fel uppgifter
rapporteras i
Personec till följd av
misstag, okunskap
eller bedrägligt
beteende

Fortsatt
behov av
insatser för
att säkra att
lönekontroller
genomförs.
Kontinuerligt
kompetenshö
jande
insatser för
chefer och
arbetsledare.

Under året har ett
införandeprojekt kring nytt
lönesystemsavtal genomförts
som nu är i slutfasen. Alla chefer
kommer i början av 2019 att
erbjudas utbildningar i de nya
moduler som ingår och hur
rutinerna ska efterlevas. Projektet
har också inneburit
kompetenshöjning för de
löneadministratörer som arbetar.

Arbetsmiljö

Risk att chefer och
medarbetare inte har
tillräckliga kunskaper i
SAM

Finns
utarbetade
rutiner och
systemstöd
för dessa.
Personalstab
en erbjuder
kompetenshö
jande
insatser och
är ett stöd.

Utarbetade rutiner finns och ett
verksamhetsnära stöd erbjuds vid
behov. En årlig
arbetsmiljöutbildning enligt Sunt
arbetslivs-upplägg av interna
utbildare årligen.

Avtalstrohet

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

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

Kommentar

Kontroll har skett av bland
annat inköp av
kontorsmaterial. Stickprov
gjordes genom att granska
fakturor för december 2018.
Av totalt bokfört 80 tkr var
60 tkr fakturerat från
leverantör i enlighet med
ramavtalet. 75 % handlades
därmed i enlighet med
ramavtalet för detta
avtalsområde.
Kontroll skedde även av inköp
av möbler (samtliga
kategorier). Under december
fakturerades om 263 tkr.
Avtalstroheten mot ramavtal
var 96 %.

Det finns brister i organisationen när det gäller
avtalstrohet gentemot ramavtal. Bristen bedöms till
del uppkomma på grund av okunskap hos
kommunens beställare. För att öka den kommer det
att under 2019 ske ett arbete med att förenkla
avlatskatalogen och utbildningsmoment rörande var
man hittar ramavtalen och varför beställarna måste
beställa från dessa.

Kategori

Process

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler
(Kommunledningskontoret)

Direktupphandling

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Kollektivtrafiken

Risker
Vi upphandlar från
företag som inte
betalt sina skatter,
socialförsäkringsavgift
er eller inte är
registrerade för Fskatt. Att
dokumentation inte
sker. Att konkurrens
inte sker. Otillåten
direktupphandling

Otydlig intern
hantering av
kollektivtrafikfrågorna
kan leda till sämre
utfall och ineffektivitet
i arbetet med att
utveckla
kollektivtrafiken i
kommunen.

Kontrollmoment

Genomgång av
ett urval av
genomförda
direktupphandli
ngar

Kommentar
Vid genomgång av ett antal
genomförda
direktupphandlingar som
gjorts under året har vissa
brister uppmärksammats,
exempel på förekommande
brister är följande:
- Ej genomförda
skattekontroller
- Ej genomförda
kreditkontroller
- Direktupphandling ej
utskickad till tillräckligt många
leverantörer
- Direktupphandling ej
genomförd i systemet
Kommers
- Värdet på direktupphandling
överstiger
direktupphandlingsgränsen

Åtgärder

Kommentar

De brister som finns inom kommunen när det gäller
att följa riktlinjer och lagstiftning rörande
direktupphandling bedöms till största delen bero på
okunskap inom organisationen. För att lyfta
kunskapsnivån behöver fokuserade
utbildningsinsatser ske under 2019. Ett arbete ska
även genomföras inom upphandlingsfunktionen med
att ta fram guider och lathundar för att underlätta för
de som direktupphandlar. En översyn ska också ske
vad gäller användarvänligheten av kommunens
upphandlingssystem och därefter ska arbete ske
med anpassning av detta för att förenkla för
användarna.

Tydliggör
rollfördelning,
avgränsning
och
samarbetsfor
mer för
kollektivtrafikf
rågorna.

Nedan identifierade områden
beskrivs i text och med grafiska
scheman:
1. Vem som ansvarar för vad och
hur samarbetet sker. (Här behövs
olika mycket information till intern
och extern läsare så två
versioner görs)
2. Hur kommunens årshjul
samverkar med SLL och Nobinas
processer
3. Politikens roll
Övrigt arbete som pågår och
kommer att fortsätta även under
2019:
1. Kommunikationsplan (politiken,
media, kommuninvånare)
2. Utarbeta rutin för att fånga upp
och samla ihop synpunkter som
kommer in till kommunen på olika
ställen i organisationen.

Kategori

Process

Risker

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Mål och uppföljning
av verksamhet

Verksamhetens
politiska mål,
nämndbudget och
resultat är inte tydliga
för alla medarbetare
(medarbetarenkät).

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads process

Bristfällig
dokumentation

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads process

Otillräckliga
beskrivningar av de
olika processtegen
skapar osäkerhet, det
gäller f.f.a. planskedet
och överlämning till
drift.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads process

Otydlig rollfördelning
skapar osäkerhet.

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

Skapa
tydligare
koppling
mellan
politiska mål
och nämndbudget.
Kommunicera
med
medarbetarna

Medarbetarna blir mer delaktiga i
detaljbudgetarbetet. Vi använder
avdelningsnivån i Stratsys när vi
planerar och följer upp 2019.
Resultatet (rapport på
avdelningsnivå) väntas bli mer
relevant för medarbetarna och
kopplingen till de politiska målen
tydligare. Mål och uppföljning på
nämndnivå blir för övergripande
och svårdifinierat för
medarbetare.

Kvalitetssäkr
a
verksamhete
ns processer
med mallar,
styrdokument
och IT-stöd.

Beskriva
vissa
processteg i
planprocesse
n mera
ingående,
f.f.a.
planskedet
och
överlämning
till drift.
Skapa tydlig
roll-fördelning i
projekt mellan
beställare,
styrgrupp,
projektgrupp
och
referensgrupp.

En modell för styrning har
implementerats för
kommunstyrelsens del av
samhällsbyggnadskontoret.
Vidareutveckling kommer att
ske under kommande år.

Ett flertal rutiner och processdelar
har prioriterats under året.
Ekonomi och faktureringsrutiner
har förbättrats avseende främst
vidarefakturering av timmar och
externa kostnader. Mall för
förfrågningsunderlag för
upphandling av
Byggentreprenader tas fram och
läggs upp i
upphandlingsverktyget.
Arbetsgrupp tillsatt som ska
vidareutveckla rutiner för beslut
och uppstart av nya detaljplaner.
Rutin för gränssnittet att avsluta
exploateringsprojekt och lämna
över till driften är påbörjat. Detta
är en stor fråga och en åtgärd
med delvis annan formulering
finns med även i 2019-års plan
för arbetet med intern styrning
och kontroll.

Kategori

Process

Risker

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads process

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Kontrollmoment

Åtgärder

Kommentar

Beslut som leder till
att olämpliga
planprocesser startas.

En rutin
behöver tas
fram för hur
planer i tidiga
skeden ska
hanteras,
bl.a. vilka
utredningar
som krävs
innan beslut
tas om att
starta
detaljplanerin
g av ett
område.

En mall för förhandsbedömning
har implementerats under året
där övergripande frågor belyses i
ett tidigt skede av planprocessen.

Markförvaltning

Svårighet att klara
åtaganden i
förvaltning av
skyddad natur enligt
beslutade
skötselplaner.

1.
Prioritera
områden och
åtgärder som
ska utföras
2018.

Följande fyra steg är
implementerade i avdelningens
årliga arbete och följs upp
kontinuerligt.
1. Prioriterar skötsel av områden
efter hur publikt ett område är,
det ska synas för innevånarna.
2. Tar fram en skötselplan av de
bostadsnära skogarna med
återkommande skötsel vart 5:e
år.
3. Utför åtgärder där vi har fått
statliga bidrag.
4. GIS-lägger alla skötselytor.

Markförvaltning

Svårighet att klara
åtaganden i
förvaltning av
skyddad natur enligt
beslutade
skötselplaner.

2. Söka
bidrag till
skötsel och
åtgärder.

1. Vi har sökt och fått LONAbidrag för våtmarkssatsningar i
kommunen.
2. Vi har fått bidrag för att utföra
skogsåtgärder i Björknäs skog.

Kommentar

Kategori

Process

Risker

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Markförvaltning

Svårighet att klara
åtaganden i
förvaltning av
skyddad natur enligt
beslutade
skötselplaner.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Översiktsplaneprocessen

Bristande samarbete
över
kontorsgränserna kan
leda till ineffektivitet
och att våra
styrdokument och
strategier inte får
genomslag i
verkligheten.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Översiktsplaneprocessen

Bristande uppföljning
av översiktsplanen
kan leda till att den
inte blir ett
vägledande dokument

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

3. Gröna
jobb undersöka
möjligheten
till
gemensam
finansiering
av
arbetsledare
till
arbetsmarkn
ads/integratio
nsprojekt

Vi har numera ett pågående
samarbete med
arbetsmarknadsenheten. Det kan
utvecklas vidare, dialog förs
regelbundet.

Tydliggöra
rollfördelning,
avgränsning
och
samarbetsformer
mellan
kontoren.
Ta fram
en plan och
strukturerat
arbetssätt för
genomförand
e av
översiktsplanen

Inom arbetet med fördjupade
översiktsplaner testas nu en
projektorganisation med en tillsatt
projektgrupp som har
projektmedlemmar från samtliga
kontor samt en
förvaltningsstyrgr upp som består
av kommunledningsgruppen där
alla kontorschefer med flera sitter
med.
Vi har under 2018
aktualitetsprövat översiktsplanen
och då identifierat ramarna för
vårt kommande arbetssätt. Vi har
identifierat genomförandebiten
som en svag länk i
implementeringen av ÖP och
påbörjat ett samarbete med
mark- och
exploateringsavdelningen kring
detta. Vi har identifierat den
politiska förankringen som en
svag länk i implementeringen av
ÖP. I pågående arbete med
Fördjupade översiktsplaner för
Bro och Kungsängen introducerar
vi därför en ny arbetsmodell med
en politisk styrgrupp och en
förvaltningsstyrgrupp som består
av Kommunledningsgruppen. Vi

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar
har haft två möten med KLG
under våren och har två till
inplanerade under hösten. Vi har
efter valet fått en politisk
styrgrupp också och träffar dem
vi ett första tillfälle under januari
2019.

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Samhällsbyggnadskontoret)

Exploateringsprocess

Slut på pengar i
projekten

Ta fram
en rutin som
beskriver hur
ekonomin
ska hanteras
för stora
projekt med
betydande
kostnader
och långa
genomförandetider.

Utbildning i exploateringsekonomi
har genomförts under hösten.
verksamhetskonferensen under
hösten har fokuserat på hur vi
säkerställer god ekonomisk
planering och hur ersättningar
från exploatörerna kan ske på
bästa sätt. Modeller och nyckeltal
för exploateringsavtal arbetas
fram.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnads processen

Fattar beslut som inte
överensstämmer med
lagstiftningen

Skapa
rutiner för att
förändringar i
lagstiftningen
kan omsättas
i verksamheten.

Planavdelningen och Mark - och
exploateringsavdelningen
samarbetar för att ta fram ett
dokument som beskriver rutiner
för hur avdelningarna arbetar.
Detta dokument skapar också
tydliga förutsättningar om man
behöver anpassa arbetssätt
utifrån förändringar i
lagstiftningen. Arbetar vidare och
utvecklar detta under 2019, i form
av att laglistor ska tas fram och
uppdateras under våren.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Tillsyn vs.
betald fast årlig
tillsynsavgift

Återrapportering av
genomförd verksamhet sker i
början av 2019.

Åtgärder

Kommentar

Bygg- och miljönämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Tillsyn, miljö

Vi utför inte den
miljötillsyn vi tar betalt
för av verksamheter
som betalar fast årlig
tillsynsavgift

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Handläggning av
ärenden, bygglov

Brister i rutinen för
bygglovsbeslut.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Handläggning av
ärenden, bygglov

Brister i rutinen för
tekniskt samråd i
bygglovsärenden

Säkerställa
att den tillsyn
vi tagit betalt
för i form av
fasta årliga
tillsynsavgifter blir
utförd.

Uppdatera
rutinen för
bygglovsbesl
ut.
Implementer
a rutinen hos
handläggarn
a.
Uppdatera
rutinen för
tekniskt
samråd.
Implementer
a rutinen hos
handläggarna.

Ett förbättringsarbete med att
förtydliga tillsynsplan och
uppföljningsarbete pågår.
Miljöavdelningen prioriterar
tillsynsåtgärder på de
verksamheter som betalar fast
årlig avgift. Tillsynsåtgärderna
sker i relation till hur stor miljörisk
verksamheten kan innebära som
också står i relation till vad de
betalar så som taxan är utformad.
Hög tillsynsavgift innebär tätare
kontroller, lägre avgift innebär att
kontroller kan ske med några års
mellanrum.
Bygglovshandläggare och
byggnadsinspektörer har under
året 2018 börjat arbeta i
arbetsgrupper för respektive
arbetsområde för att träffas,
diskutera och utveckla samsyn i
och rutiner för verksamheten.
Detta kommer att fortsätta under
2019 för att stärka ve rksamheten.
Bygglovshandläggare och
byggnadsinspektörer har under
året 2018 börjat arbeta i
arbetsgrupper för respektive
arbetsområde för att träffas,
diskutera och utveckla samsyn i
och rutiner för verksamheten.
Inspektörsgrupp har skapats för
samtliga inspektörer på
bygglovsavdelningen. Samsyn i
handläggning av tekniskt samråd,
platsbesök och slutsamråd är
fokus. Målet med gruppen är att
nya rutiner tas fram och att
samsyn och befintliga rutiner
stärks. Byggherrar ska uppleva

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar
att de behandlas lika trots att
samtliga byggherrar har en unik
byggnad med egna
förutsättningar. Bedömningar
gällande byggnadens
förutsättningar görs i det enskilda
fallet med stöd från
inspektörsgruppen. Detta
kommer att fortsätta under 2019
för att stärka verksamheten.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Tillsyn, miljö

Uppföljning av
miljöärenden
prioriteras bort.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Tillsyn, bygglov

Att inte hinna med
viktiga tillsynsbesök
inom bygglov, t.ex.
olovlig användning av
bostad.

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Avgifter, livsmedel

Debitering av
förstaårsavgifterna
inom livsmedel glöms
bort.

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Avgifter, bygglov

Avgifter i
bygglovsärenden
periodiseras fel eller
behöver justeras.

Uppföljning
av att tidsatta
aktiviteter i
nämndens
beslut
genomförts.

Återrapportering av
genomförd verksamhet sker i
början av 2019.

Pågående förbättringsarbete.
UppföljFörbättringar med hjälp av Castor är
ningen av
miljöärenden möjligt men kräver nya rutiner för
registrering och funktionalitet för att
förbättras i
samband med på ett enkelt sätt sammanställa
ärenden som behöver följas upp,
att ett nytt
verksamhetssys dessa är ännu inte framtagna.
tem Castor
införs.
Ta fram
en
gemensam
arbetsrutin
tillsammans
med
Räddningstjänsten och
Miljöavdelningen

Samarbete har inletts med
Attunda brandkår i denna fråga.
Detta ska vidare mynna ut i en
gemensam rutin för samarbete
vid olovliga boenden eller
liknande fall där människors
hälsa riskeras. Internt samarbete
finns redan men tydlig nedskriven
rutin saknas.

Kontroll av att förstaårsavgifterna inom
livsmedel debiterats

Fakturering i
bygglovsproc
essen ska
ske vid två
olika tillfällen,
dels av
bygglovs-

Faktureringen har digitaliserats
under året vilket effektiviserar
den processen. För att
periodisering ska bli rätt för året
tas bygglovsavgift och avgift för
tekniskt samråd ut vid olika
tillfällen. Detta görs i anslutning
till det att arbetet utförs och

Kategori

Process

Risker

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Behovsutredning,
miljö

Missar att årligen
uppdatera
behovsutredning
enligt miljöbalken.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Tillsynsplan, miljö

Missar ta
tillsynsplanen inom
miljö till Bygg- och
miljönämnden för
beslut.

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

handläggare
för bygglovsbeslut, dels
av bygglovsinspektör
för startbesked och
inspektioner.
Denna
ändring i
faktureringen
tas hänsyn till
i den
ekonomiska
redovisninge
n.

bygglovsbeslut och startbesked
beslutas. Detta utförs under 2018
i anslutning till årsskiftet och
under 2019 kommer
bygglovsverksamheten arbeta
vidare med rutin för detta.
Förutsättningar för en mer
avgränsad periodisering finns nu i
och med att handläggarna skapar
ett digitalt faktureringsunderlag i
handläggningssystemet
Castor. Framtagande av skriven
Rutin för fakturering vid fler
tillfällen än ett som tidigare har
ännu ej påbörjats.

Uppdaterad
behovsutredn
ing enligt
miljöbalken
tas till
nämnden för
beslut.

Tillsynsplan
för
miljöverksam
het tas till
nämnden för
beslut.

Uppdatering av
behovsutredningen genomförs
2019. Miljöavdelningen har för
närvarande inte något underlag
att uppdatera och att ta fram en
ny behovsutredning är ett
omfattande arbete som har fått
stå tillbaka med hänvisning till
vakanser, nyrekrytering och ökat
ärendeflöde både i mängd och
komplexitet.
Tillsynsplan för 2018 prioriteras
ned eftersom året snart är slut.
Planering inför 2019 är påbörjad
och en tillsynsplan för 2019 -2021
ska tas fram. Miljöavdelningen
har årligen planerat
verksamheten med fokus på
handläggarnas uppdrag men inte
formulerat en sammanhållen
rapport för beslut av nämnd.
Avdelningen har för planeringen
excelark med register över fasta
objekt och de som betalar fast
årlig avgift, uppgifter om senaste
tillsynsåtgärden samt när nästa
tillfälle blir aktuellt. Avdelningen

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar
avsätter tid för att delta i flera
nationella och regionala
(Miljösamverkan Stockholms län)
tillsynsprojekt och nätverk,
förbättra rutiner, lägga upp
tillsynsåtgärder på fasta objekt
mm vilket läggs på ett annat
excelark. Däremellan
förekommer en stor mängd
inkommande ärenden och frågor
som inte kan planeras.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Tillsynsplan, miljö

Tappar eller
prioriterar bort
uppföljningen av
tillsynsplanen inom
miljö.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Kontrollplan,
livsmedel

Missar ta
kontrollplanen inom
livsmedel till Byggoch miljönämnden för
beslut.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Kontrollplan,
livsmedel

Missar följa upp och
och redovisa för
Bygg- och
miljönämnden hur
kontrollen inom
livsmedel utförts.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Kompetensförsörjnin
gsplan, livsmedel

Missar ta fram
kompetensförsörjning
splanen inom
livsmedel och
redovisa för Byggoch miljönämnden.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Beredskapsplan,
livsmedel

Missar ta fram
beredskapsplanen
inom livsmedel och
redovisa för Byggoch miljönämnden.

Tillsynsplanen
för miljö följs
upp.

Kontrollen
inom livsmedel
följs upp.

Återrapportering av
genomförd verksamhet under
2018 sker i början av 2019.

Kontrollplanen för
livsmedel tas
till nämnden
för beslut.

Kontrollplan togs i Bygg- och
miljönämnden 2017-12-14 § 110

Komp
etensförsörjni
ngsplan för
livsmedel tas
till nämnden
för beslut.

Målet är att färdigställa den före
årsskiftet.

Kontrollen är kontroll erad.

Beredskapsplan för
livsmedel tas
till nämnden
för beslut.

Beredskapsplan upprättad, men
inte tagen i nämnd.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Tillsynsplan, bygglov

Missar följa upp
beslutad 3-årig
tillsynsplan inom
bygglov.

Tillsynsplanen
för bygglov
följs upp

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Tillsynsplan, bygglov

Missar ta fram ny 3 årig tillsynsplan inom
bygglov.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Hantering av
personuppgifter

Vi uppfyller inte
kraven enligt den
europeiska
dataskyddsförordning
en, GDPR

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

Ny 3-årig
tillsynsplan
för åren
2019-2021
behöver tas
till nämnden
för beslut.

Tillsynsplanen enligt PBL följs
upp i och med årsbokslutet för
verksamheten. Under 2019
kommer Bygg- och miljönämnden
fatta nytt beslut om tillsynsplan
för perioden.

Tillsynsplan enligt PBL
gällande för 2018 följs upp i
och med årsbokslut.
Avvikande i att denna
uppföljning inte sker före
årsbokslut och därmed ej
under verksamhetsåret 2018.

Arbetsuppgift
er enligt
plan/begäran
från
projektgrupp
en för GDPR

Insatser har gjorts löpande under
året och enligt önskemål från
samarbetsgruppen för GDPR.

Kultur- och fritidsnämnden
Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Dokumenthantering

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Dokumenthantering

Risk att dokument
inte hanteras som
allmän handling och
att diarieföring inte
lever upp till regler på
området.
Risk att dokument
inte hanteras som
allmän handling och
att diarieföring inte
lever upp till regler på
området.

Kontorschef
godkänner den
färdiga
dokumenthanteringsplanen
Kontoret
tar fram en
ny dokumenthanteringsplan i
samarbete
med
kommunarkiv
arien och
processkartläggning

Dokumenthanteringsplanens
framtagande är i sitt slutskede
och kommer att vara klar innan
årsskiftet 2018.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Har beslut från
nämnden genomförts

Beslut ej genomförs

Uppföljning
att beslut
genomförs

Vissa av nämndens
investeringsbeslut har ej varit
möjliga att genomföras på
grund av personella resurser.
Vissa beslut har påbörjats
men ej slutförts under 2018
och fortsätter genomföras
under 2019.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Användning av
direktupphandlings
modul

Om stora
direktupphandlingar
inte registreras kan
kommunen ha köpt
för mer än
lagstiftningen tillåter.

Systematiska
kontroller av
direktupphandlingar

Få kontroller har genomförts
under året på grund av ny
personal på flera
nyckelfunktioner.
Användningen/registreringen i
direktupphandlingsmodulen
har varit låg. Utbildning i LOU
och modulen har genomförts
under hösten 2018 då detta
uppmärksammandes.

Socialnämnden
Tillförlitlig finansiell
rapportering

Egenkontroll Fakturakontroll i
ekonomisystem

Att betalning av
fakturor hanteras
felaktigt, att
utbetalning ej sker
korrekt och felaktig
hantering sker av
handkassor

Faktura är
beslutsattester
ad avbehörig
attestant.
Ekonomiskt
bistånd sker till
rättbetalningsm
ottagare.
Kontroll av
samtliga
handkassor

Ekonomistaben har på
uppdrag ifrån Socialnämnden
genomfört kontroller
utavfakturor, ekonomiskt
bistånd samt handkassor
under året enligt
internkontrollplan 2018.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Riktlinjer

Att Socialnämndens
riktlinjer ej revideras

Att riktlinjer
reviderats

Revidering utav riktlinjer sker
årligen enligt turordning i
kalendariet av avdelningen
förkvalitet- och
verksamhetsstöd. Reviderade
riktlinjer redovisas som
ärenden i Socialnämnden
löpande under året.

Åtgärder

Kommentar

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Handläggning

Ej rättssäker
handläggning inom
Barn- och
ungdomsenheten,
vuxenenheten och
biståndsenheten

Att
handläggning
sker rättssäkert

Avdelningen för kvalitet -och
verksamhetsstöd har under
2018 slumpvis granskat 5 %
av myndighetsenheternas
pågående insatser. Frågorna
utgår och kompletterar
enheternas egenkontroller.
Enheterna får ta del utav sitt
resultat i en gemensam
rapport. Respektive enhet tar
fram åtgärdsförslag utifrån sitt
resultat.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Lex Sarah enligt
SOSFS
2011:5,Klagomål och
synpunktshantering

Bristfällig klagomåloch
synpunktshantering

Kontroll av
utredning och
handläggningstider

14 stycken Lex Sarah
rapporter inkom till
socialkontoret för utredning
och ställningstagande 2017.
Ingen Lex Maria har inkommit
under året. I diariet finns det
19 stycken synpunkter och
klagomål registrerade på
myndighetsenheterna. 2
stycken avser vuxenenheten,
13 stycken är till barn och
ungdom och 4 stycken berör
biståndsenheten. 10 stycken
synpunkter och klagomål är
även registrerade i ett
samlingsärende som heter
myndighet- och
beställaravdelningen. Kvalitet och verksamhetsstöd har inte
fått in några synpunkter och
klagomål under året.
Utföraravdelningen har i sin
tur 28 stycken klagomål och
synpunkter registrerade i
diariet. Återkoppling har skett
till lämnaren såvida denne inte
valt att vara anonym.
Information till brukare och
klienter om möjligheten att
lämna sina synpunkter
behöver fortfarande förbättras

Åtgärder

Kommentar

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar
liksom att rutin och process
ska efterföljas bättre.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Logg kontroll

Att tjänsteman tittar
på dokumentation
den inte behöver se i
Procapita

Kontroll att
tjänsteman
tittar på
dendokumentat
ion man har
med att göra,
iProcapita

Det har ej genomförts några
stickprov inom VoO eller IFO
under 2018.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Ej verkställda beslut;
SoL samt LSS

Att beslut inte
verkställs i tid

Kontroll av
beslut äldre än
tre månader
och som ej är
verkställda

Ej verkställda beslut har
rapporterats, redovisas i
nämnden som ett ärende
samtanmäls till IVO.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Uppföljning av
avtalstrohet enligt
kommunallagen

Att det köps tjänster
utanför avtal och att
uppföljning av avtal
inte sker kontinuerligt

Att
kommun köper
tjänster enligt
avtal. Att
uppföljning av
avtal sker
kontinuerligt.

Inom myndighetsenheterna
köps platser enligt ramavtal.
Vid eventuella avvikelser pg a
platsbrist eller att vårdbehovet
av olika skäl inte kan
tillgodoses hos den
upphandlade vårdgivaren så
dokumenteras detta.
Enheterna dokumenterar dels
vilka som har kontaktats,
varför de inte kunnat ta emot
uppdraget samt motiverar val
av annan vårdgivare. För att
säkerställa att
myndighetsenheterna anlitar
upphandlade utförare ligger
samtliga upphandlingar och
ramavtal tillgängliga på
Kommers med länk från
intranätet.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Dokumentation enligt
lagstiftning och
föreskrift SOSFS
2014:5 Myndighet och
beställaravdelning

Bristande
egenkontroll

Egenkontroll
avseende
dokumentation,
ansökan/anmäl
an/begäran,
ställningstagan

Myndighetsenheterna har
under 2018 genomfört
egenkontroller av minst 30
slumpvis utvalda ärenden.
Egenkontrollen har
sammanställts och analys
sker i den egna verksamheten

Åtgärder

Kommentar

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

de, utredning,
arbetsplan/vård
plan,
beslut/avslag,
beställning
samt
journalanteckni
ngar

vilken presenteras i
verksamhetsberättelsen.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Dokumentation enligt
lagstiftning och
föreskrift SOSFS
2014:5
Utföraravdelning

Bristande
egenkontroll

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Kvalitetsuppföljning
avseende HSL, PSL
samt SOSFS 2011:9
Ledningssystem

Att
kvalitetsuppföljningen
inte är tillräcklig

Granskning
av hälso- och
sjukvården
utifrån mall
”Kvalitetsuppföl
jning hälsooch sjukvård”
sammanställer
och analyserar
avvikelser inom
kommunal
hälso- och
sjukvård
genomför
journalgranskni
ng.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Kvalitetsuppföljning
enligt SOSFS 2011:9
Ledningssystem

Att
kvalitetsuppföljningen
inte är tillräcklig

Uppföljning

Egenkontroll
avseende
dokumentation,
genomförande
plan,
riskbedömning
- brukare samt
journal

av;
personalens
medverkan i
kvalitetsarbetet

Utföraravdelningen har
genomfört egenkontroll på
samtliga enheter under 2018.
Inom till exempel hemtjänsten
görs egenkontroll av
registrering i Life Care och
Phoniro. På
Kungsgården/HSE görs
egenkontroller på
dokumentation. Resultatet i
egenkontrollerna ligger till
grund för enheternas fortsatta
verksamhetsutveckling.
Kvalitetsgranskningar av
läkemedelshantering
genomförts för s amtliga vårdoch omsorgsboenden för äldre
samt LSS.
Avvikelsesammanställning,
kvalitetssamanställning osv för
år 2018 kan inte
sammanställas förrän efter
årsskiftet för att allt under år
2018 ska kunna komma med

En tjänst som
kvalitetsutvecklare har varit
vakant under delar utav 2017
och 2018.Detta har påverkat
antalet genomförda

Åtgärder

Kommentar

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

, vision mål och
uppdrag,
verksamhetsbe
skrivning,
värdegrund,
brukare
dokumentation,
systematiskt
förbättringsarb
ete, personalkompetens och
bemanning,
systematiskt
arbetsmiljöarbe
te, samverkan,
egenkontroller,
uppföljning/
utvärdering/utv
eckling

kvalitetsuppföljningar inom
nämndens verksamheter. I
början utav 2018 genomfördes
det kvalitetsuppföljningar utav
socialkontorets
myndighetsenheter, det vill
säga vuxenenheten, barn- och
ungdomsenheten och
biståndsenheten. Under mars
genomfördes en
avtalsuppföljning av Hagtorps
vård- och omsorgsboende.
Resultatet i
avtalsuppföljningen följdes
upp på en kortare uppföljning i
juni. Under hösten 2018
genomfördes även
avtalsuppföljningar inom
hemtjänst, avlösar- och
ledsagarservice enligt LOV.

Arbetet fortsätter under 2019
under "dokumentation"

Åtgärder

Kommentar

Tekniska nämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Projektarbete

Informationsutbyte
Projektarbete

Projektplan
och loggbok

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Underhåll av
verksamhet

Ekonomi och
förtroende vid
Underhåll av
verksamhet

Planberedskap

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Övertagande

Förluster i ekonomi
och kunskap vid
Övertagande

Rutiner
tillsammans
med
exploateringsavdelningen

En verksamhetsplanering
tillsammans med plan- och
exploateringsavdelningarna är
gjord och uppföljning på
arbetet fortsätter under 2019.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kvalitetssäkring

Ekonomiska förluster
vid Kvalitetssäkring

Avsätta tid
och resurser

Tid redovisas numer i Agresso
och via rutiner inom tekniska
avdelningen mellan
enhetschefer och
handläggare.

VA-avdelningen har med hjälp
av filmningar och en
underhålls- och driftkarta
överblick över kommunens
ledningsnät.

Modell

Planberedskap

Samverkan

Tidsbokning

Arbetet fortsätter under 2019
under "dokumentation"
VA-avdelningen har med hjälp av
filmningar och en underhålls- och
driftkarta överblick över
kommunens ledningsnät.
En verksamhetsplanering
tillsammans med plan- och
exploateringsavdelningarna är
gjord och uppföljning på arbetet
fortsätter under 2019.
Tid redovisas numer i Agresso
och via rutiner inom tekniska
avdelningen mellan enhetschefer
och handläggare.

Kategori

Process

Risker

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Ekonomisk
uppföljning

Göra ett minusresultat utan
Ekonomisk
uppföljning

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Lever inte upp till
våra egna krav på
entreprenörer

Förtroendekapital
utan krav på
entreprenörer

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Uppföljning

Kvalité Uppföljning

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Hantering av
personuppgifter

Kontrollmoment

Uppföljning

Kompetensinve
ntering och
resursfördelnin
g
Kompetensinve
ntering och
resurshanterin
g

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

Arbetet fortsätter med
controllern under 2019.

Möte med
controllern

Arbetet fortsätter med controllern
under 2019

Arbetet är slutfört i och med
att den nya organisationen har
satt sig med enhetschefer på
tekniska avdelningen.
Arbetet är slutfört i och med
att den nya organisationen har
satt sig med enhetschefer på
tekniska avdelningen.

Vi uppfyller inte
kraven enligt den
europeiska
dataskyddsförordning
en, GDPR

Säkerställa
att vi följer
GDPR

Arbetet fortsätter under 2019
med arbetsuppgifter enligt
plan/begäran från
projektgruppen för GDPR

Att synpunkter inte
fångas upp som i
förlängningen kan
förbättra
verksamheten och
kommunens
personalpolitik

Att
avslutningssam
tal genomförs
med anställda
inom
Utbildningskont
oret, i enlighet
med
kommunens
gemensamma
rutiner för
avslut av
anställningar.

Åtgärder krävs.

Rekryteringar
och
avsättande
av tid
Rekryteringar
och
avsättande
av tid

Arbetet är slutfört i och med att
den nya organisationen har satt
sig med enhetschefer på tekniska
avdelningen.
Arbetet är slutfört i och med att
den nya organisationen har satt
sig med enhetschefer på tekniska
avdelningen. Arbetet är slutfört i
och med att den nya
organisationen har satt sig med
enhetschefer på tekniska
avdelningen.

Arbetet fortsätter under 2019 med
Arbetsuppgifter arbetsuppgifter enligt plan/begäran
från projektgruppen för GDPR
enligt
plan/begäran
från
projektgruppen
för GDPR

Utbildningsnämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Avslutningssamtal

Information
till chefer
inom
Utbildningskontoret

Utbildningsstaben ansvarar för
information till berörda chefer och
för vidare resultatet av
kontrollområdet till
Personalstaben.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Attest

Att medel handhas på
fel sätt enligt
kommunens rutiner

Att
Utbildningskont
oret följer
kommunens
gemensamma
rutiner om att
beslutsattestan
tansvariga/chef
er inte
attesterar sina
egna räkningar

Avvikelsen bedöms som ringa
varför inga åtgärder föreslås.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Modersmål i
förskolan

Att barn med annat
modersmål i förskolan
inte får möjlighet att
utveckla det svenska
språket och sitt
modersmål

Säkerställa
att 8 kap. 10 §
skollagen följs

Åtgärder föreslås.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Modersmål i
förskolan

Att barn med annat
modersmål i förskolan
inte får möjlighet att
utveckla det svenska
språket och sitt
modersmål

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Lovskola

Att en elev riskerar att
inte nå behörighet till
ett nationellt program
i gymnasieskolan.

Lovskola
enligt skollagen
10 kapitlet 23a f §§

Ingen åtgärd.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Särskilt stöd i
obligatoriska
skolformer

Att inte beslut fattats
för en elev som har
undervisning i särskild
undervisningsgrupp
alternativt enskild
undervisning eller
anpassad studiegång.

Att beslut
finns för elever
som har
undervisning i
enlighet med 3
kap 11-12§§
skollagen

Ingen åtgärd.

Åtgärder

Implementera
handlingsplan.
Spridning
av goda
exempel.

Kommentar

Säkerställa att handlingsplanen
och tillhörande
kartläggningsmaterial används på
alla förskolor.

Förskolechefer bör ge
förutsättningar till att sprida goda
exempel mellan förskolorna inom
Utbildningskontoret.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

AB Upplands-Brohus
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Reparation- och
underhållsprojekt

Att formella beslut
saknas vad gäller
reparations- och
underhållsprojekt, ska
finnas likt det gör för
ny- och
tillbyggnadsprojekt.

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Finanspolicy

Att kapitalbindningen
överstiger policyns
riktlinjer

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Lägga till /ändra data
i leverantörs-registret/
betalningar

Att personal enskilt
kan lägga till nya
leverantörer och göra
ändringar av data för
befintliga leverantörer
i ekonomisystemet.
På banken har flera
behörighet att ensam
lägga upp externa
mottagare.

Säkerställa
att processen
för pågående
underhålls- och
ombyggnadsprojekt
dokumenteras

Kontroll att
finanspolicyn
följs

Processen för ny- till- och
ombyggnader finns på plats och är
snart helt implementerad. Nästa
steg som är planerat till 2019 är att
göra en processbeskrivning för
verksamhetsanpassningar som
beställs av kommunen. Sedan
fortsätter vi med processen för
underhåll.

Kapitalbildningen håller sig
inom värdena i finanspolicyn.
Bolaget följer alltid
finanspolicyn. Behövs ett
tillfälligt avsteg tas ett
styrelsebeslut om avsteget.
Ett sådant tillfälligt avsteg har
beslutats om i styrelsen.
För mer permanenta avsteg
finns möjlighet att göra det
varje år när policyn tas upp för
beslut i styrelsen.
Översyn av Bolaget har tagit kontakt med
leverantören av ekonomisystemet
bolagets
för att se vilka möjligheter som finns
kontroller
att ha attest på uppläggning av
avseende
leverantörer och ändring av dessa i
ändring av
fastdata för att leverantörsreskontran.
minimera risken Främsta anledningen till att nya
betalningsmottagera läggs upp i
för fel för
utbetalningar till internetbanken är återbetalning av
felaktig betald hyra. Vi kommer att
fel part.
kontakta Sparbanken i Enköping för
att se om det går att få till attest på
uppläggning av och förändring av
betalningsmottagare i
internetbanken.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Moms och
uttagsbeskattning

Felaktig avdragen
ingående moms samt
uttagsbeskattning

Kontroll av
avdragen
moms samt
uttagsbeskattning

Inga felaktiga iakttagelser har
gjorts för 2018 gällande
momsrelaterade frågor.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar och
regler

Löneprocess

Att VDs tidrapport
attesteras av annan
personal än styrelse.

Åtgärder

Kommentar

Göra det
möjligt för
styrelsen att
attestera VDs
tidrapport.

Bolaget har förberett i
tidrapportsystemet för att möjliggöra
att styrelseordförande i UBH kan
attestera VD frånvarorapport. Detta
kommer att implementeras under
våren 2019

Säkerställa
att processen
för pågående
underhålls- och
ombyggnadsprojekt
dokumenteras

Processen för ny- till- och
ombyggnader finns på plats och är
snart helt implementerad. Nästa
steg som är planerat till 2019 är att
göra en processbeskrivning för
verksamhetsanpassningar som
beställs av kommunen. Sedan
fortsätter vi med processen för
underhåll.

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Reparation- och
underhållsprojekt

Att formella beslut
saknas vad gäller
reparations- och
underhållsprojekt, ska
finnas likt det gör för
ny- och
tillbyggnadsprojekt.

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Finanspolicy

Att kapitalbindningen
överstiger policyns
riktlinjer

Kontroll att
finanspolicyn
följs

Bolaget följer alltid
finanspolicyn vid omsättningar
av lån. Men eftersom
låneportföljen är äldre än
policyn och att bolaget bara
har fasta, bundna lån, är det
ofrånkomligt att vid vissa
tillfällen hamna utanför ramen
för policyn när äldre lån snart
förfaller.

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

Kommentar

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Moms och
uttagsbeskattning

Felaktig avdragen
ingående moms samt
uttagsbeskattning

Kontroll av
avdragen
moms samt
uttagsbeskattning

Inga felaktiga iakttagelser har
gjorts för 2018 gällande
momsrelaterade frågor.

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Lägga till /ändra data
i leverantörs-registret/
betalningar

Att personal enskilt
kan lägga till nya
leverantörer och göra
ändringar av data för
befintliga leverantörer
i ekonomisystemet.
På banken har flera
behörighet att ensam
lägga upp externa
mottagare.

Åtgärder

Kommentar

Översyn av Bolaget har tagit kontakt med
leverantören av ekonomisystemet
bolagets
för att se vilka möjligheter som finns
kontroller
att ha attest på uppläggning av
avseende
leverantörer och ändring av dessa i
ändring av
fastdata för att leverantörsreskontran.
minimera risken Främsta anledningen till att nya
betalningsmottagera läggs upp i
för fel för
utbetalningar till internetbanken är återbetalning av
felaktig betald hyra. Vi kommer att
fel part.
kontakta Sparbanken i Enköping för
att se om det går att få till attest på
uppläggning av och förändring av
betalningsmottagare i
internetbanken.
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Revisionens granskning av hanteringen av
statsbidrag och EU-bidrag
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-28 överlämnas som
kommunstyrelsens yttrande över Revisorernas granskning av hantering av
statsbidrag och EU-bidrag.

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens hantering av riktade
stats- och EU-bidrag. Den sammantagna bedömningen är att kommunens
arbete med dessa bidrag fungerar väl men brist på formella strukturer minskar
transparensen och potentiellt även möjligheten till ansvarsutkrävande. I vissa
fall saknas även en tydlig formell rätt att ansöka om bidragen för funktioner
som idag gör det. EU-bidrag söks i begränsad omfattning då det saknas
erfarenhet av detta inom tjänstepersonorganisationen.
Revisionen lämnar fyra rekommendationer till Kommunstyrelsen för vilka man
vill ha svar på från Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-28

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens hantering av riktade
stats- och EU-bidrag. Den sammantagna bedömningen är att kommunens
arbete med dessa bidrag fungerar väl men brist på formella strukturer minskar
transparensen och potentiellt även möjligheten till ansvarsutkrävande. I vissa
fall saknas även en tydlig formell rätt att ansöka om bidragen för funktioner
som idag gör det. EU-bidrag söks i begränsad omfattning då det saknas
erfarenhet av detta inom tjänstepersonorganisationen.
Revisionen lämnar fyra rekommendationer till Kommunstyrelsen för vilka man
vill ha svar på från Kommunstyrelsen. Dessa är i följande stycken ställda i fet
och kursiv stil med efterföljande kommentar.

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

Datum

Vår beteckning

2019-01-28

KS 19/0016

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret vill dock börja med att betona att den oerhörda
mängd riktade mängd statsbidrag som för närvarande finns gör det näst intill
omöjligt att ha fullständig överblick. Kontoret följer med stort intresse SKLs
diskussioner med Regeringen om att minska på detaljstyrningen och styra över
de riktade statsbidragen till de generella.
Säkerställ att kompetens byggs upp för att söka medel från EU, särskilt från
Europeiska Socialfonden (ESF)
Kommunledningskontoret har sedan 2017 byggt upp ett funktionsansvar för
statsbidragsansökningar och EU-bidragsansökningar genom en utredartjänst.
Den person som idag innehar rollen har också kompetens från ansökning av
projekt inom ramen för ESF. Kommunstyrelsen anser därmed att man redan
idag har en bra grund för ett fortsatt arbete med att söka olika stats- och EUbidrag. Grunden för detta måste ändå vara att det stödjer och utvecklar den
befintliga verksamheten.
Säkerställ att översyn av kommunens delegationsordningar och rätt att
teckna firma görs så att samtliga funktioner som ansvarar för ansökningar
om stats- och EU-bidrag har tillräckliga befogenheter för att göra det.
Det finns idag olika förfaranden kring statsbidragsansökningar och
rekvireringar av bidragen. Ibland förekommer fullmaktsgivning från
firmatecknare och ibland kan stöd finnas i delegationsordningar och
verkställighet inom ramen för verksamhetsansvaret. Delegationsordningarna,
verkställighet och firmateckning är under ständig pågående utveckling och
precisering och Kommunstyrelsen säkerställer via den centraliserade
kanslifunktionen likformighet i utformningen av delegationsordningarna, där
sådan likformighet är möjlig i förhållande till de olika nämndernas ansvarsoch lagstiftningsområden.
Tillse att Kommunstyrelsen och nämnderna erhåller tillräcklig information
om vilka stats- och EU-bidrag som finns att söka, samt vilka bidrag som
kontoret inte söker.
Kommunstyrelsen har genom ovan nämnda funktion inom
Kommunledningskontoret möjlighet till bevakning av EU-bidrag. Vad gäller
övriga riktade statsbidrag så är det Kommunledningskontorets uppfattning att
respektive kontor måste ansvara för bevakning och rekvirering inom sina
respektive verksamhetsområden. Kommunledningskontoret vill framhålla
vikten att ställa bidragsansökningarna i förhållande till nyttan med det som
bidragen syftar till för vår verksamhet.
Säkerställ att Samhällsbyggnadskontoret tillförs tillräckliga resurser för att
kunna ansöka om samtliga statsbidrag som kontoret bedömer vara möjliga
och önskvärda att söka.
Kommunledningskontoret anser att det måste vara upp till respektive
kontorschef att göra bedömningen av resurstilldelningen och lyfta det i den
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Kommunledningskontoret
gängse styrprocessen inför respektive budgetår. En utgångspunkt vid
finansiering av verksamhet med hjälp av riktade statsbidrag och EU-bidrag ska
vara att det är lönsamt och effektivt och att då avsätta skattefinansierad budget
för att inrätta specifika tjänster för detta ändamål måste noga övervägas.

Barnperspektiv
Yttrandet till revisionen bedöms inte ha någon negativ inverkan utifrån
barnperspektivet.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Revisionsskrivelse angående granskning av hantering av statsbidrag och
EU-bidrag
2. Granskningsrapport, granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Samhällsbyggnadskontoret
Emelie Lindberg
Projektledare
VA-enheten
+46 8-518 399 67
Emelie.Lindberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-16

TN 19/0023

Er beteckning

Tekniska nämnden

Förslag på tillägg och ändring i VA-taxa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1,
undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.
För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk
föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3
Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och
miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare
samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök.
Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av
att avgift för byggvatten även regleras i 13.4.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga
paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare,
mätarbrunn, bokat besök eller enhet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16



Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019.
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Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Till exempel har VA-enheten som en utökad service till kommuninvånare och
entreprenörer investerat och installerat vattenkiosker för en säkrare hantering
samt mängdberäkning av uttag av tekniskt vatten. För att täcka investeringssamt drift-och underhållskostnader av kioskerna föreslås ett avgiftsuttag för
dem som nyttjar denna tjänst.
Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget
WSP och har resulterat i följande förslag på tillägg och ändring i nuvarande
VA-taxa.
Samtliga tillägg och ändringar är markerade med gult i VA-taxan i bilaga 1.
Tillägg
§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 6
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
undersökning.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 10
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
undersökning.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för M-Bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
tilläggsenhet. (M-Bus är en tilläggsenhet som möjliggör digital insamling av
mätvärden från vattenmätaren)
§ 17, punkt 17.1 Avgift för M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som begär denna
tilläggsenhet. (M-Bus är en tilläggsenhet som möjliggördigital insamling av
mätvärden från vattenmätaren)
§ 17, punkt 17.2 Avgift för sprinklerförsörjning
Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som ingår avtal med
huvudmannen om sprinklerförsörjningsanslutning.
§ 17, punkt 17.3 Avgift för nyttjande av vattenkiosk
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Motivering: För att möjliggöra avgiftsuttag av brukare som nyttjar denna
tjänst.
Ändringar
§ 13, punkt 13.6 Sista stycket, Statens va-nämnd är ändrat till Mark- och
miljödomstolen.
Motivering: Från och med 1 januari 2016 upphörde Statens va-nämnd och
dess uppgifter togs över av mark-och miljödomstolarna.
§ 17, punkt 17.1 Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare debiteras per
besök.
Motivering: Avgift tas ut per besök istället för per händelse för att brukaren
kan till exempel få mätaren uppsatt och nedtagen vid ett och samma besök
Avgiften avser inte det periodiska bytet av vattenmätare som sker vart 5 – 10
år.
§ 17, punkt 17.1 Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel debiteras per
besök.
Motivering: Avgift tas ut per besök istället för per händelse för att brukaren
kan till exempel få vattnet avstängt och påsläppt vi ett och samma besök.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för byggvatten, småhus tas bort.
Motivering: Tas bort från §17, punkt 17.1 på grund av att avgiftsuttag regleras
i §13 punkt 13.4
Förtydliganden

§ 1–21, Rubriksättning
Motivering: För att tydliggöra paragrafernas innehåll.
§ 3 Fastighetstyper, Bostadsfastighet, tillägg av exempel om Lagerlokaler
Motivering: För att tydliggöra vilka byggnadstyper som jämställs med
bostadsfastighet.
§ 13, punkt 13.1 d) per år.
Motivering: För att tydliggöra hur avgiften beräknas.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för undersökning av vattenmätare Qn 2,5
Motivering: Förtydliga att avgiften avser vattenmätare med storlek Qn 2,5.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för länsning av vattenmätarbrunn
Motivering: Förtydliga att avgiften är per mätarbrunn.
§ 17, punkt 17.1 Avgift för förgäves besök
Motivering: Förtydliga att avgiften är per bokat besök.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för barn eller barns livsmiljö.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf. Teknisk chef

Henrik Kristensson
VA-chef

Bilagor
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§5

2019-02-13

Tillägg och ändring i VA-taxa
Dnr TN 19/0023

Beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en komplettering av nuvarande VA-taxa
för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens utbud och
kostnader av tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.
Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas
på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”
Översynen resulterade i förslag om tillägg av avgift för nya tjänster i 17.1,
undersökning av mätare större än Qn 2,5 samt M-Bus-enhet för vattenmätare.
För avgiftsuttag gällande sprinklerförsörjning och nyttjande av vattenkiosk
föreslås nya avgifter i §17, punkt 17.2 samt punkt 17.3
Förslag om ändringar i § 13, Statens va-nämnd ändras till Mark-och
miljödomstolen, och i 17.1 om nedtagning och uppsättning av vattenmätare
samt avstängning och påsläpp av vattentillförsel, att avgift debiteras per besök.
Avgift om byggvatten småhus i 17.1 föreslås tas bort under 17.1 på grund av
att avgift för byggvatten även regleras i 13.4.
Vidare föreslås förtydligande av taxa i §1–21 med rubriksättning av samtliga
paragrafer samt förtydligande i 17.1 med att avgift tas ut per besök, mätare,
mätarbrunn, bokat besök eller enhet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16



Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten-och avloppsanläggningar 2019.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-02-13

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige
1. Förslag om tillägg och ändringar i taxa för Upplands-Bro kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Ny taxa gäller från och med 1 april 2019.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige

12 (16)

Taxa för Upplands-Bro
kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning
Fastställd av Kommunfullmäktige den dag månad år, Kf § XXX

Sida 1 av 15

Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den dag månad år, Kf § XXX
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun
§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, Dg är även den
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Stormarknader
Butiker
Utställningslokaler
Sporthallar
Lagerlokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Utbildning

Småindustri
Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Sida 2 av 15

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i §3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens BTA
beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:
 Full avgift för uppvärmd BTA
 67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
 För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
 Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten
Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger

4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

ÄNDAMÅL

ANLÄGGNINGSAVGIFT

BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

Sida 4 av 15

Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 40 000 kr

om 50 000 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 31 600 kr

om 39 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om 52,00 kr

om 65,00 kr

d)

en avgift per lägenhet

om 31 400 kr

om 39 250 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats.

om 11 200 kr

om 14 000 kr

e)*

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS
a)

MED MOMS

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 40 000 kr

om 50 000 kr

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om 31 600 kr

om 39 500 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

om 91,00 kr

om 113,75 kr

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 11 200 kr

om 14 000 kr

d)*

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1
a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

7.1

För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
BOSTADSFASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100%

Tomtyteavgift

5.1 c)

100%

6.1 c)

70%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%
6.1 d)

100%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
BOSTADSFASTIGHET

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100%

ANNAN
FASTIGHET
6.1 c)

30%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 Reducerad avgift

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING
En ledning

70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

20%

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

100%
20%
20%
100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

UTAN MOMS

MED MOMS

om 44,00 kr

om 55,00 kr

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA‐avgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11 Betalning av avgift

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12 Särskilda ersättningar

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS

MED MOMS

a)

en fast avgift per år

om 880 kr

om 1 100 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

om 17,76 kr

om 22,20 kr

en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 400 kr

om 500 kr

om 400kr

om 500kr

om 0,52kr

om 0,65kr

c)

d)

En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering.

e)

En avgift per m2 tomtyta och år för övriga
fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta.
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Fast avgift

13.1 a)

40 %

40 %

Avgift per m3

13.1 b)

40 %

60 %

Avgift per lägenhet

13.1 c)

40 %

60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter
Avgift efter tomtyta

Df

Dg

10 %

10 %

13.1 e)

30 %

70 %

13.1 d)

30 %

70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark –
och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).
§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

UTAN MOMS

MED MOMS

om 0,80 kr

om 1,00 kr

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.
§ 16 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift

V

S

40%

40%

13.1 a)

Df
10%

Dg
10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Sida 13 av 15

§ 17 Särskilda avgifter

17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift per

UTAN MOMS

MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

Besök

1 100 kr

1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

Besök

1 100 kr

1 375 kr

1 100 kr

1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare Qn 2,5

Mätare

1 100 kr

1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6

Mätare

1 300 kr

1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10

Mätare

1 508 kr

1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

Mätarbrunn

1 100 kr

1 375 kr

Förgäves besök

Bokat besök

552 kr

690 kr

552 kr

690 kr

Byggvatten, småhus
M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15

Enhet

668 kr

835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större

Enhet

1 760 kr

2 200 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7-16)
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp.
17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan:
Anslutningsdiameter:

UTAN MOMS

MED MOMS

Upp till 100 mm

5 000 kr

6 250 kr

Upp till 200 mm

10 000 kr

12 500 kr

Större än 200 mm

15 000 kr

18 750 kr

UTAN MOMS

MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m3 tillkommer)

400 kr

500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år

200 kr

250 kr

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten

12,60 kr

15,75 kr

17.3 Nyttjande av vattenkiosk
Avgift tas ut enligt nedan
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Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer)

100 kr

125 kr

§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 19 Betalningsvillkor

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande
§ 21 Taxans införande och tvist

Denna taxa träder i kraft 2019–04–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om
allmänna vattentjänster.
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Socialnämndens taxor och avgifter år 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Att godkänna socialnämndens beslut om justering av taxor och avgifter år 2019
inom socialkontorets verksamheter.

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per
matlåda är idag 44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per
tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019.
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Beslutsunderlag


Socialnämndens beslut § 9 – Avgifter och taxor 2019 (från
sammanträde den 31 januari 2019)
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Bilaga – Avgifter och taxor.

Beslut sänds till
 Socialnämnden

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

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§9

2019-01-31

Avgifter och taxor 2019
Dnr SN 18/0160

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor
för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per
matlåda är idag 44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250
kronor per tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018



Bilaga Avgifter och taxor

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor
för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna anser att höjningen till familjerådgivning blir för hög.”
Beslutet skickas till:



Kommunstyrelsen
Kamrersassistent
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-01-31
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TJÄNSTESKRIVELSE

Elisabeth Rågård
Kvalitetsutvecklare
Socialkontoret

Datum

Vår beteckning

2018-11-15

SN 18/0160

1 (2)

Er beteckning

Socialnämnden

Elisabeth.Ragard@upplands-bro.se

Taxor och avgifter
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av avgifter och taxor
för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per
matlåda är idag 44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250
kronor per tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018



Bilaga Avgifter och taxor

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Brukare och klienter som beviljats olika insatser inom socialkontorets
verksamheter betalar ofta en viss avgift för dem. Dessa avgifter behöver ses
över kontinuerligt, vilket inte har gjorts under en längre tid. Vid en jämförelse
med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro kommun har
relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets verksamheter.
Socialkontoret har därmed gjort en översyn.
Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39
kronor till 42 kronor. Socialkontoret ersätter idag kostenheten med 44 kronor
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-11-15

SN 18/0160

per matlåda. Priset för lunch inom socialpsykiatrin behöver också höjas till 42
kronor för att följa samma pris som matlådan.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kronor per samtal. I förslaget
från socialkontoret föreslås att första samtalet är kostnadsfritt för att därefter
kostnad 250 kronor per tillfälle.
Vidare föreslås att avgifter och taxor indexjusteras årligen från och med 2019.
De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från och med den
1 mars 2019.

Barnperspektiv
Socialnämnden konstaterar att förslag till beslut inte strider mot barnets bästa.

Helena Åhman
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef

Bilagor
1. Avgifter och taxor
Beslut sänds till
 Diariet
 Kamrersassistent

2 (2)
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Socialkontoret
Datum

MarleneHellbom
Administrativ handläggare
Avdelningenför kvalitet- och verksamhetsstöd
marlene.hellbom
@upplands
-bro.se

2018-11-15

Avgifter och taxor
Syftet med dennaöversynär att bättreanpassaavgiftsnivåernatill
omfattningenför de olika insatsernasom socialkontoretbeslutarom.
Varje avsnitt börjar med en redovisningöver den aktuellataxanför respektive
insatsi Upplands-Bro kommun.Däreftervisasen jämförelsemed andra
närliggandekommuneroch sist lyfts förslag gällandeförändringarfram.
Underlagetför jämförelsenmed andrakommunerhar inhämtatsfrån respektive
kommunsexternahemsida. Vissa uppgifterhar dock inte gått att få fram,
exempelvishar Solnastadett annorlundasystemjämfört med Upplands-Bro
kommunvilket bidragit till svårigheteratt få fram korrektauppgifterfrån
Solna.Vid jämförelsen kan det ävenkonstaterasen relativ stor variation,där
avgifternai Upplands-Bro kommuni nom vissadelarär lågt i förhållandetill
närliggandekommuner.
För omvårdnad
- och serviceinsatser
finns ett tak för hur stor avgift kommunen
får ta ut. Dennamaxtaxa är regleradav statenoch är för år 2018 reglerad till
2 044 kronor per månad.Kostnadför mat ingår inte i maxtaxan.
Justeringarnahar avgifter och taxor föreslåsgälla från och med den 1 april
2019.Dessutomföreslåsatt socialkontoretkan göraårliga indexjusteringarav
avgifter och taxor.
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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

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Äldreomsorg
Taxa för hemtjänst
Taxa för hemtjänst är 0,36 % av prisbasbeloppet1 (163 kronor) för varje utförd
timme.
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för hemtjänst
350
300
250
200
150
100
50
0

Diagrammet visar antal kronor per utförd beviljad hemtjänsttimme.

Diagrammet visar hur mycket det kostar för brukarna per utförd timme i olika
kommuner. Inga ändringar i detta föreslås för Upplands-Bro kommun.

1

Prisbasbeloppet för 2018 är reglerat till 45 500 kronor

2 (9)

Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Taxa för trygghetslarm
Taxa för trygghetslarm är 175 kronor per månad. Är båda makarna i behov av
trygghetslarm betalar de 175 kronor per hushåll.
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för trygghetslarm
350
300
250
200
150
100
50
0

Diagrammet visar kostnaden i antal kronor för trygghetslarm per månad.

Då avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan är det svårt att veta hur mycket
större intäkterna skulle bli vid en höjning av dessa.
Idag debiteras totalt 361 brukare för trygghetslarm, av dessa bor ca 319 brukare
i eget hushåll och 42 personer är sammanboende.
I förhållande till andra kommuner ligger taxan för trygghetslarm där båda
makarna eller sammanboende är i behov av trygghetslarm lågt. Därför
föreslås en ändring av totalbeloppet för sammanboende till 0,57 % av
prisbasbeloppet, 262 kr. En kostnad som inte reduceras vid frånvaro,
exempelvis sjukhusvistelse.
Vidare föreslås att brukaren betalar en kostnad vid förlust av teknik, en
kostnad motsvarade socialkontorets inköpspris för ny teknik. Denna avgift
skulle inte ingå i maxtaxan och är något som flera andra kommuner redan har
infört till självkostnadspris.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Taxa för vård- och omsorgsboende
Taxa för särskilt boende med heldygnsomsorg är idag 2 044 kronor per månad.
Kostnaden för mat tillkommer med 2 490 kronor i månaden. Vid parboende
betalar den medboende en serviceavgift på 3 095 kronor i månaden för den mat
och service som tillhandahålles (städning och tvätt, där den ena parten inte har
beslut om särskilt boende).
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för särskilt boende, kost
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Diagrammet redovisar avgiften för kost per månad vid särskilt boenden.

Inga förslag på höjningar här. Diagrammet visar hur Upplands-Bro kommuns
avgift för kosten på vård- och omsorgsboende är i förhållande till andra
kommuner.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Taxa för matdistribution
Taxan för matlådor är idag 39 kronor per låda, utöver detta tillkommer en
distributionsavgift på 10 kronor per matlåda.
Jämförelse med andra kommuner
Taxa för matlåda
70
60
50

40
30
20
10

Kostnad matlåda
Dessert
Leverans av matlåda

0

Diagrammet visar varje kommuns kostnad i kronor för matlåda, dessert samt leverans
av matlåda.

Taxan för matlådor täcker idag inte vad dessa kostar socialkontoret att köpa in.
Kunden betalar 39 kronor per matlåda medan socialkontoret betalar 44 kronor
per matlåda till kostenheten. En leveransavgift på 10 kronor per matlåda
tillkommer för brukaren, denna kostnad ingår i maxtaxan. Detta innebär att om
brukaren beviljats hemtjänst och den totala kostnaden överstiger maxtaxan
betalar inte brukaren för distributionen. Taxan per matlåda behöver höjas för
att kunna täcka kostnaderna som socialkontoret betalar för matlådorna. I
jämförelse med andra kommuner tar Upplands-Bro ut en låg avgift för
matlådor.
Förslaget är att från och med den 1 april 2019 höja avgiften för matlådan till
42 kronor och att socialkontoret därefter har tillåtelse att en gång per år
justera avgiften i och med att Kostenheten ändrar priset. Detta innebär att
socialkontoret varje år kan justera avgifterna utan att ett beslut i
kommunfullmäktige krävs.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2018-08-29

Taxa för mat i övrig öppen verksamhet
För frukost, lunch, mellanmål/kaffe och kvällsmål betalar brukare idag inom
övrig öppen verksamhet nedanstående kostnad:
Frukost: 10 kronor per frukost
Lunch: 39 kronor per lunch
Mellanmål eller kaffe: 8 kronor per mellanmål/kaffe
Kvällsmål: 24 kronor per kvällsmål
I tidigare versioner av Avgifter och taxor har det specificerats vad frukost,
lunch, mellanmål och kvällsmat kostar inom övrig öppen verksamhet. En
specificering som föreslås tas med i 2019 års Avgifter och taxor. Förslaget är
att priset för lunch höjs till 42 kronor för att följa samma pris som för
matlådan.
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Datum

Upplands-Bro kommun

7 (9)

2018-08-29

Taxa för dagverksamhet
Taxan för dagverksamhet är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per
närvarodag och avser omvårdnad, därutöver tillkommer kostnad för mat med
56 kronor per dag.
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för dagverksamhet
200
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120
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Omvårdnad
Kost

Diagrammet visar kostnad i kronor för omvårdnad och kost inom kommunernas
dagverksamhet.

Ingen höjning föreslås här.

Taxa för tillfälligt boende, korttidsplats
Taxan för tillfälligt boende är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per
närvarodag för omvårdnad, kostnad för mat tillkommer med 80 kronor per
närvarodag.
Landstinget tar ut en avgift på 100 kronor per vårddygn som avser kost, förslag
är därför att höja kostnaden för mat på korttidsplats till 100 kronor per
närvarodag. Detta skulle innebära att de brukare som kommer upp i maxtaxan
enbart betalar för kost det vill säga, 100 kronor per närvarodag och brukare
som inte kommit upp i maxtaxan skulle betala 154 kronor per närvarodag.

Upplands-Bro kommun

Datum

2018-08-29

LSS
Taxa för Skyttens gruppbostad inom LSS
Kungsängens boende har inte självhushåll, vilket innebär att de boende betalar
1 408 kronor i månaden för mat.

Taxa för korttidsplats inom LSS
Taxan för matkostnad är 45 kronor per dygn.

Taxa för placerade barn inom LSS
Föräldrar till barn placerade med stöd av LSS betalar en avgift om högst 1 573
kronor per förälder.

Taxa inom socialpsykiatrin
Taxa för lunch
Deltagare som äter lunch inom socialpsykiatrins verksamhet betalar 39 kronor
per lunch.
Taxan för lunchen täcker idag inte vad det kostar socialkontoret att betala för
dessa. För att skillnad inte ska uppstå föreslås att taxan för lunchen inom
socialpsykiatrin ska följa avgiften för matlådorna, det vill säga höjas till 42
kronor per lunch.

Taxa för placering inom socialpsykiatrin
För placerade inom socialpsykiatrin som inte har eget boende med en
boendekostnad på hemmaplan tar kommunen ut en avgift på 1 300 kronor per
månad. Utöver detta tillkommer en kostnad för maten på 2 490 kronor per
månad.
Avgiften för placeringar bör höjas, där kommunen kan ta ut en avgift på 2 490
kronor för kost samt 1 600 kronor för boendet, under förutsättning att det
ryms inom avgiftsutrymmet som räknas fram för varje person.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Egenavgifter vid placering av vuxna
För vuxna som är placerade i missbruksvård enligt SoL eller LVM ska en
avgift tas ut med max 100 kronor per dag. Avgiften avser kost och är
densamma som landstinget tar ut vid vistelse på sjukhus. Avgiften räknas fram
utifrån den enskildes inkomster.

Egenavgifter vid placering av barn och ungdomar
Föräldrar till barn som placeras med stöd av SoL eller LVU betalar en
egenavgift. Avgiften kan som högt vara 1 573 kronor per förälder och räknas
fram på samma sätt som försäkringskassan räknar fram underhållsstöd.

Avgift hos familjerådgivningen
De som besöker den kommunala familjerådgivningen får betala en avgift per
samtal. I Upplands-Bro är avgiften 125 kronor per samtal.
Jämförelse med andra kommuner
Familjerådgivning
500
450
400
350
300
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200
150
100
50
0

Diagrammet redovisar avgiften i antal kronor per samtal.

Jämfört med närliggande kommuner ligger avgiften för familjerådgivningen
väldigt lågt i Upplands-Bro. Flertalet av de närliggande kommunerna tar ut en
avgift på 250 kronor per samtal. Det föreslås att första samtalet hos
familjerådgivningen är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kronor per
samtal.

Sammanställt av Maj Ahlvik och Marlene Hellbom.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Karin Haglund

2019-02-08

KS 19/0094

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

karin.haglund@upplands-bro.se

Äldre- och omsorgsnämndens taxor och
avgifter år 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
Att godkänna äldre- och omsorgsnämndens beslut om justering av taxor och
avgifter år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för en lunch som tillagas inom exempelvis socialpsykiatrins verksamhet
behöver höjas från 39 kronor till 42 kronor för att stämma överens med priset
för den matlåda som levereras inom hemtjänsten. Socialkontorets kostnad per
matlåda är idag 44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kr per
tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019

Beslutsunderlag
Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 11 – Taxor och avgifter 2019
(från sammanträde den 28 januari 2019)



Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 15 november
2018.



Bilaga – Avgifter och taxor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03
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Kommunledningskontoret
Beslut sänds till
 Äldre- och omsorgsnämnden

Datum

Vår beteckning

2019-02-08

KS 19/0094

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 11

Sammanträdesdatum:

2019-01-28

Taxor och avgifter
Dnr ÄON 19/0025

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av
avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39
kronor till 42 kronor per matlåda. Socialkontorets kostnad per matlåda är idag
44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250
kronor per tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018
Bilaga Avgifter och taxor

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av
avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Beslutet skickas till:



Kamrersassistent
Kommunstyrelsen
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Socialkontoret
Datum

Marlene Hellbom
Administrativ handläggare
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd
marlene.hellbom@upplands-bro.se

2018-11-15

Avgifter och taxor
Syftet med denna översyn är att bättre anpassa avgiftsnivåerna till
omfattningen för de olika insatserna som socialkontoret beslutar om.
Varje avsnitt börjar med en redovisning över den aktuella taxan för respektive
insats i Upplands-Bro kommun. Därefter visas en jämförelse med andra
närliggande kommuner och sist lyfts förslag gällande förändringar fram.
Underlaget för jämförelsen med andra kommuner har inhämtats från respektive
kommuns externa hemsida. Vissa uppgifter har dock inte gått att få fram,
exempelvis har Solna stad ett annorlunda system jämfört med Upplands-Bro
kommun vilket bidragit till svårigheter att få fram korrekta uppgifter från
Solna. Vid jämförelsen kan det även konstateras en relativ stor variation, där
avgifterna i Upplands-Bro kommun inom vissa delar är lågt i förhållande till
närliggande kommuner.
För omvårdnad- och serviceinsatser finns ett tak för hur stor avgift kommunen
får ta ut. Denna maxtaxa är reglerad av staten och är för år 2018 reglerad till
2 044 kronor per månad. Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Justeringarna har avgifter och taxor föreslås gälla från och med den 1 april
2019. Dessutom föreslås att socialkontoret kan göra årliga indexjusteringar av
avgifter och taxor.

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

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Äldreomsorg
Taxa för hemtjänst
Taxa för hemtjänst är 0,36 % av prisbasbeloppet1 (163 kronor) för varje utförd
timme.
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för hemtjänst
350
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0

Diagrammet visar antal kronor per utförd beviljad hemtjänsttimme.

Diagrammet visar hur mycket det kostar för brukarna per utförd timme i olika
kommuner. Inga ändringar i detta föreslås för Upplands-Bro kommun.

1

Prisbasbeloppet för 2018 är reglerat till 45 500 kronor
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Taxa för trygghetslarm
Taxa för trygghetslarm är 175 kronor per månad. Är båda makarna i behov av
trygghetslarm betalar de 175 kronor per hushåll.
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för trygghetslarm
350
300
250
200
150
100
50
0

Diagrammet visar kostnaden i antal kronor för trygghetslarm per månad.

Då avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan är det svårt att veta hur mycket
större intäkterna skulle bli vid en höjning av dessa.
Idag debiteras totalt 361 brukare för trygghetslarm, av dessa bor ca 319 brukare
i eget hushåll och 42 personer är sammanboende.
I förhållande till andra kommuner ligger taxan för trygghetslarm där båda
makarna eller sammanboende är i behov av trygghetslarm lågt. Därför
föreslås en ändring av totalbeloppet för sammanboende till 0,57 % av
prisbasbeloppet, 262 kr. En kostnad som inte reduceras vid frånvaro,
exempelvis sjukhusvistelse.
Vidare föreslås att brukaren betalar en kostnad vid förlust av teknik, en
kostnad motsvarade socialkontorets inköpspris för ny teknik. Denna avgift
skulle inte ingå i maxtaxan och är något som flera andra kommuner redan har
infört till självkostnadspris.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Taxa för vård- och omsorgsboende
Taxa för särskilt boende med heldygnsomsorg är idag 2 044 kronor per månad.
Kostnaden för mat tillkommer med 2 490 kronor i månaden. Vid parboende
betalar den medboende en serviceavgift på 3 095 kronor i månaden för den mat
och service som tillhandahålles (städning och tvätt, där den ena parten inte har
beslut om särskilt boende).
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för särskilt boende, kost
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Diagrammet redovisar avgiften för kost per månad vid särskilt boenden.

Inga förslag på höjningar här. Diagrammet visar hur Upplands-Bro kommuns
avgift för kosten på vård- och omsorgsboende är i förhållande till andra
kommuner.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Taxa för matdistribution
Taxan för matlådor är idag 39 kronor per låda, utöver detta tillkommer en
distributionsavgift på 10 kronor per matlåda.
Jämförelse med andra kommuner
Taxa för matlåda
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Kostnad matlåda
Dessert
Leverans av matlåda

0

Diagrammet visar varje kommuns kostnad i kronor för matlåda, dessert samt leverans
av matlåda.

Taxan för matlådor täcker idag inte vad dessa kostar socialkontoret att köpa in.
Kunden betalar 39 kronor per matlåda medan socialkontoret betalar 44 kronor
per matlåda till kostenheten. En leveransavgift på 10 kronor per matlåda
tillkommer för brukaren, denna kostnad ingår i maxtaxan. Detta innebär att om
brukaren beviljats hemtjänst och den totala kostnaden överstiger maxtaxan
betalar inte brukaren för distributionen. Taxan per matlåda behöver höjas för
att kunna täcka kostnaderna som socialkontoret betalar för matlådorna. I
jämförelse med andra kommuner tar Upplands-Bro ut en låg avgift för
matlådor.
Förslaget är att från och med den 1 april 2019 höja avgiften för matlådan till
42 kronor och att socialkontoret därefter har tillåtelse att en gång per år
justera avgiften i och med att Kostenheten ändrar priset. Detta innebär att
socialkontoret varje år kan justera avgifterna utan att ett beslut i
kommunfullmäktige krävs.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2018-08-29

Taxa för mat i övrig öppen verksamhet
För frukost, lunch, mellanmål/kaffe och kvällsmål betalar brukare idag inom
övrig öppen verksamhet nedanstående kostnad:
Frukost: 10 kronor per frukost
Lunch: 39 kronor per lunch
Mellanmål eller kaffe: 8 kronor per mellanmål/kaffe
Kvällsmål: 24 kronor per kvällsmål
I tidigare versioner av Avgifter och taxor har det specificerats vad frukost,
lunch, mellanmål och kvällsmat kostar inom övrig öppen verksamhet. En
specificering som föreslås tas med i 2019 års Avgifter och taxor. Förslaget är
att priset för lunch höjs till 42 kronor för att följa samma pris som för
matlådan.
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Datum

Upplands-Bro kommun

7 (9)

2018-08-29

Taxa för dagverksamhet
Taxan för dagverksamhet är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per
närvarodag och avser omvårdnad, därutöver tillkommer kostnad för mat med
56 kronor per dag.
Jämförelse med andra kommuner

Taxa för dagverksamhet
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Omvårdnad
Kost

Diagrammet visar kostnad i kronor för omvårdnad och kost inom kommunernas
dagverksamhet.

Ingen höjning föreslås här.

Taxa för tillfälligt boende, korttidsplats
Taxan för tillfälligt boende är 0,12 % av prisbasbeloppet (54 kronor) per
närvarodag för omvårdnad, kostnad för mat tillkommer med 80 kronor per
närvarodag.
Landstinget tar ut en avgift på 100 kronor per vårddygn som avser kost, förslag
är därför att höja kostnaden för mat på korttidsplats till 100 kronor per
närvarodag. Detta skulle innebära att de brukare som kommer upp i maxtaxan
enbart betalar för kost det vill säga, 100 kronor per närvarodag och brukare
som inte kommit upp i maxtaxan skulle betala 154 kronor per närvarodag.

Upplands-Bro kommun

Datum

2018-08-29

LSS
Taxa för Skyttens gruppbostad inom LSS
Kungsängens boende har inte självhushåll, vilket innebär att de boende betalar
1 408 kronor i månaden för mat.

Taxa för korttidsplats inom LSS
Taxan för matkostnad är 45 kronor per dygn.

Taxa för placerade barn inom LSS
Föräldrar till barn placerade med stöd av LSS betalar en avgift om högst 1 573
kronor per förälder.

Taxa inom socialpsykiatrin
Taxa för lunch
Deltagare som äter lunch inom socialpsykiatrins verksamhet betalar 39 kronor
per lunch.
Taxan för lunchen täcker idag inte vad det kostar socialkontoret att betala för
dessa. För att skillnad inte ska uppstå föreslås att taxan för lunchen inom
socialpsykiatrin ska följa avgiften för matlådorna, det vill säga höjas till 42
kronor per lunch.

Taxa för placering inom socialpsykiatrin
För placerade inom socialpsykiatrin som inte har eget boende med en
boendekostnad på hemmaplan tar kommunen ut en avgift på 1 300 kronor per
månad. Utöver detta tillkommer en kostnad för maten på 2 490 kronor per
månad.
Avgiften för placeringar bör höjas, där kommunen kan ta ut en avgift på 2 490
kronor för kost samt 1 600 kronor för boendet, under förutsättning att det
ryms inom avgiftsutrymmet som räknas fram för varje person.
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Datum

Upplands-Bro kommun

2018-08-29

Egenavgifter vid placering av vuxna
För vuxna som är placerade i missbruksvård enligt SoL eller LVM ska en
avgift tas ut med max 100 kronor per dag. Avgiften avser kost och är
densamma som landstinget tar ut vid vistelse på sjukhus. Avgiften räknas fram
utifrån den enskildes inkomster.

Egenavgifter vid placering av barn och ungdomar
Föräldrar till barn som placeras med stöd av SoL eller LVU betalar en
egenavgift. Avgiften kan som högt vara 1 573 kronor per förälder och räknas
fram på samma sätt som försäkringskassan räknar fram underhållsstöd.

Avgift hos familjerådgivningen
De som besöker den kommunala familjerådgivningen får betala en avgift per
samtal. I Upplands-Bro är avgiften 125 kronor per samtal.
Jämförelse med andra kommuner
Familjerådgivning
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Diagrammet redovisar avgiften i antal kronor per samtal.

Jämfört med närliggande kommuner ligger avgiften för familjerådgivningen
väldigt lågt i Upplands-Bro. Flertalet av de närliggande kommunerna tar ut en
avgift på 250 kronor per samtal. Det föreslås att första samtalet hos
familjerådgivningen är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kronor per
samtal.

Sammanställt av Maj Ahlvik och Marlene Hellbom.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sanna Ajaxén

2019-01-25

ÄON 19/0025

Upplands-Bro kommun

Äldre- och omsorgsnämnden

1 (2)

Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Taxor och avgifter
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av
avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter.

Sammanfattning
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver
därmed ses över.
Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39
kronor till 42 kronor per matlåda. Socialkontorets kostnad per matlåda är idag
44 kronor.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250
kronor per tillfälle.
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från
och med den 1 april 2019.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018
Bilaga Avgifter och taxor

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Brukare och klienter som beviljats olika insatser inom socialkontorets
verksamheter betalar ofta en viss avgift för dem. Dessa avgifter behöver ses
över kontinuerligt, vilket inte har gjorts under en längre tid. Vid en jämförelse
med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro kommun har
relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets verksamheter.
Socialkontoret har därmed gjort en översyn.
Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39
kronor till 42 kronor. Socialkontoret ersätter idag kostenheten med 44 kronor
per matlåda. Priset för lunch inom socialpsykiatrin behöver också höjas till 42
kronor för att följa samma pris som matlådan.
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kronor per samtal. I förslaget
från socialkontoret föreslås att första samtalet är kostnadsfritt för att därefter
kosta 250 kronor per tillfälle.
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Datum

Vår beteckning

2019-01-25

ÄON 19/0025

Vidare föreslås att avgifter och taxor indexjusteras årligen från och med 2019.
De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från och med den
1 april 2019.

Barnperspektiv
Socialnämnden konstaterar att förslag till beslut inte strider mot barnets bästa.

Socialkontoret

Helena Åman
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef

Bilagor
1. Avgifter och taxor
Beslut sänds till
 Kamrersassistent
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Kommunledningskontoret
Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Datum

Vår beteckning

2019-02-06

KS 19/0093

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Ansökan till sociala investeringsfonden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 3 800 000 kronor från den sociala
investeringsfonden för projektet ”Kom i jobb 2019/2020”.

Sammanfattning
Ansökan till den sociala investeringsfonden för medel till projektet ” Kom i
jobb 2019/2020” är en gemensam ansökan från kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret i syfte att främja inkludering och
integration på såväl arbetsmarknaden som i samhället. Projektets målgrupp är
de individer som står utanför arbetsmarknadens och som uppbär ekonomiskt
bistånd av kommunen. Syftet är att främja egen sysselsättning och ökad
livskvalitet för dessa individer samtidigt som kommunen åtnjuter minskade
kostnader.
Ansökan avser 3 800 000 kronor från den sociala investeringsfonden till en
resursförstärkning om två heltidstjänster som kommer att arbeta med ett
helhetsperspektiv på de insatser som erbjuds målgruppen med en nära kontakt
med företag i syfte att få fram och behålla arbetsplatser, matcha klient med
lämpligt arbete samt ansvara för kontinuerlig uppföljning.
Denna ansökan har behandlats i både Socialnämnden och Gymnasie- och
arbetslivsnämnden där beslut har tagits om att överlämna ansökan till
Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2019.



Bilaga 1 – Ansökan till sociala investeringsfonden – kom i jobb

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den sociala investeringsfonden i Upplands-Bro kommun
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringsfond är att arbeta
förebyggande, i ett tidigt skede, för att alla medborgare, varaktigt och
långsiktigt, ska kunna leva goda liv. Investeringarna som sker genom fonden
ska ses som ett komplement till den ordinarie löpande verksamheten och
främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och

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

Datum

Vår beteckning

2019-02-06

KS 19/0093

Kommunledningskontoret
utanförskap hos kommuninvånarna. Tanken med fonden är att ju tidigare
insatser sätts in desto mindre blir kostnaderna för samhället.
Ansvaret för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd
Det är staten som har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken i Sverige.
Kommunens uppgift är i sin tur att komplettera statens insatser vilket kan leda
till att kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken i slutändan vid arbetslöshet kan
hamna hos kommunerna i form av ekonomiskt bistånd, utanförskap och en
känsla av otrygghet i närsamhället.
I Upplands-Bro kommun har Gymnasie- och arbetslivsnämnden huvudansvaret
för genomförandet av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. För personer som
av olika anledningar har svårighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden
anordnas olika former av stödinsatser genom arbetsmarknadsenheten. Det är i
sin tur vuxenenheten inom socialkontoret som ansvarar för utbetalningen utav
ekonomiskt bistånd.
Utmaningar till grund för projektet
I budgeten för 2019 har vuxenenheten fått i uppdrag att minska kostnaderna för
ekonomiskt bistånd med 5 miljoner kronor. Utöver detta så kommer
extratjänster som arbetsmarknadspolitiskt verktyg att upphöra under 2019,
vilket innebär en ytterligare utmaning för kommunen. Detta får till följd att
minst 28 individer i Upplands-Bro kommun riskerar att gå från anställning via
extratjänst till arbetslöshet, riskera att hamna i social utsatthet och, i
förlängningen, att fler individer och familjer tvingas till att ansöka om
ekonomiskt bistånd från kommunen.
Mot bakgrund av ovanstående har projektet ”Kom i jobb” arbetats fram i ett
samarbete mellan kommunledningskontoret, socialkontoret och
utbildningskontoret med utgångspunkten i kommunens organisationsfilosofi
HEP, d.v.s. helhetssyn, engagemang och professionalitet. Genom projektet tas
fokus på nyttan för såväl individen som för samhället, kommunen och
kommunens företag.
Målsättningar med projektet
Den övergripande målsättningen med projektet är att minska kommunens
kostnader för ekonomiskt bistånd. Genom ett nära samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, lokala företag, socialkontoret, integrations- och
näringslivsenheterna samt vuxenutbildningen ska arbetslösa som uppbär
ekonomiskt bistånd erbjudas relevanta insatser för att komma i egen
försörjning. Syftet är att främja en egen sysselsättning och en ökad livskvalitet
för individer som står utanför arbetsmarknadens. Projektet bidrar till en ökad
trygghet i kommunen med minskat utanförskap och riskbeteenden
Ansökan avser 3 800 000 kronor som ska gå till en resursförstärkning om två
heltidstjänster. Tjänsterna ska bland annat tillgodose ett helhetsperspektiv på
insatserna, ha en nära kontakt med företag i syfte att få fram och behålla
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Datum

Vår beteckning

2019-02-06

KS 19/0093

Kommunledningskontoret
arbetsplatser, matcha klient med lämpligt arbete, ansvara för uppföljning vilket
innebär fortlöpande kontakt med den enskilde individen, aktuell arbetsplats
under anställningsperioden samt alla berörda i projektet.
I bilaga 1 redovisas en projektplan med strategi för hur projektet ska
genomföras.

Barnperspektiv
Projektet ska främja föräldrar som står utanför arbetsmarknaden till en egen
sysselsättning och därmed förebygga att barn bor i hushåll med långvarigt
ekonomiskt bistånd. Föräldrar som har en meningsfull sysselsättning tenderar
att ha en bättre såväl psykisk som fysisk hälsa vilket också påverkar barnets
välmående. Barn till föräldrar som arbetar tenderar även att i högre
utsträckning också arbeta senare i livet.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. kommundirektör
Bilagor
1. Ansökan till sociala investeringsfonden – Kom i jobb
2. Beslut Socialnämnden Dnr SN 19/0024
3. Beslut Gymnasie- och arbetslivsnämnden Dnr GAN 19/0009
Beslut sänds till
 Socialnämnden
 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
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Ansökan till den sociala
investeringsfonden

Bakgrund
Detta projekt är ett gemensamt initiativ från kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret för att främja inkludering och
integration på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet riktar sig till de som
står utanför och uppbär försörjningsstöd av kommunen, samt syftar till att
främja egen sysselsättning och ökad livskvalitet för individen och minskade
kostnader för kommunen. Detta projekt bidrar till ökad trygghet och mindre
utanförskap och riskbeteenden. Genom en helhetssyn på nyttan för deltagaren,
samhället, kommunen och kommunens företag har vi skapat ett projekt utifrån
HEP-fokus vilket är den organisationsfilosofi som vi arbetar utifrån idag.

Projektplan – ”Kom i jobb 2019/2020”
Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Kommunens uppgift är
att komplettera statens insatser. Detta bl.a. därför att kostnaderna tenderar att i
slutändan hamna på kommunerna i form av försörjningsstöd, utanförskap och
otrygghet i närsamhället.
I Upplands-Bro kommuns budget för 2019 har kommunfullmäktige beslutat att
ge Vuxenenheten på Socialkontoret som handlägger ekonomiskt bistånd i
uppdrag att minska försörjningsödskostnaderna med 5 miljoner kr.
Utöver detta så kommer extratjänster som arbetsmarknadspolitiskt verktyg att
upphöra under 2019, vilket innebär ytterligare utmaning för kommunen. Minst
28 individer riskerar att gå från anställning till arbetslöshet, social utsatthet
och, i förlängningen, att fler individer och familjer tvingas till försörjningsstöd.
I vår kommun har gymnasie- och arbetslivsnämnden huvudansvaret för
genomförandet av kommunens arbetsmarknadsinsatser. För personer som av
olika anledningar har svårighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden
anordnas olika former av stödinsatser genom arbetsmarknadsenheten.
Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg som vi använder för att rusta
deltagarna med viktiga kunskaper för att ta sig vidare till arbete och
egenförsörjning. Studie- och yrkesvägledning är likaså ett viktigt verktyg för
att coacha och lotsa deltagarna vidare mot, förutom arbete, även mot studier.
Vi kommer att nyttja de arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska
verktyg som står till buds.
Vi vill genom denna ansökan söka medel för en jobbskapande satsning ”Kom i
jobb 2019/2020”. Satsningen innebär att insatser ska genomföras för personer
som är arbetslösa i syfte att underlätta och påskynda deras inträde på
arbetsmarknaden eller uppnå annan försörjning.
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Ansökan till den sociala
investeringsfonden

Mål
Målet är att genom projektet minska kommunens kostnader för
försörjningsstöd med 5 miljoner kronor.
Genom nära samarbete med Arbetsförmedlingen, lokala företag,
Socialkontoret, Integrations- och Näringslivsenheterna samt
Vuxenutbildningen ska arbetslösa som uppbär försörjningsstöd få relevanta
insatser för att komma i egenförsörjning.
För vissa individer kan CSN-berättigade studier inom Vuxenutbildningen vara
en språngbräda vidare, och då kommer projektet att nyttja detta verktyg. Om
möjligt i kombination med studiestartstödet som för individen innebär en
skattefri intäkt på 8832 kr/mån samt barntillägg på mellan 612 och 1612
kr/mån.

Strategi och genomförande
Projektets hörnstenar är ett individanpassat arbetssätt med fokus på samverkan.
Ett samarbete finns utarbetat med Arbetsförmedlingen Järfälla/Upplands-Bro
och företag i syfte att hitta varaktiga former för klienter inom Individ- och
Familjeomsorgens vuxenenhet att erhålla ett arbete med stöd av
arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser som t.ex nystartsjobb. Aktuell
målgrupp är personer som är arbetslösa och som erhåller försörjningsstöd med
särskild fokus på barnfamiljer och unga vuxna.
De personer som kommer att ingå i projektet remitteras av vuxenenheten till
Arbetsmarknadsenheten och anställs under en period av 6 månader (3+3) enligt
BEA-avtalet. Efter maximalt 3 månader sker en uppföljning i syfte att
utvärdera individens möjligheter till reguljär anställning. En snabb
återkoppling och utvärdering kan medföra att fler personer kan erbjudas
anställning. Kommunen är initialt arbetsgivare men tanken är att arbetsplatsen i
första hand ska ligga utanför kommunens verksamheter. Detta i syfte att öka
möjligheten till en mer varaktig och hållbar anställning med målet är att
anställningen övergår från kommunen till den aktuella arbetsplatsen. Tidigare
projekt har visat att anställningsbarheten för den enskilde personen ökar och
skapar en större chans till anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Det
nya med detta projekt är att kombinera arbetsplatsen behov av kompetens och
personens kunskaper. Det innebär att under pågående anställning vidareutbilda
och förse personen med de kunskaper som krävs för att kunna behålla och
snabbare övergå till anställning hos den tänkta arbetsgivaren. Under anställning
i kommunen omfattas personen av kommunens försäkringsskydd. De krav som
ställs på arbetsplatsen är att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor
och att en AFA-försäkring eller motsvarande finns.
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För att ingå i projektet ska de personer som anställs ha blivit bedömda att
kunna ta ett arbete. Kommunens krav för att deltagarna ska få en anställning är
att gå med i arbetslöshetskassan samt att de är berättigade till nystartsjobb eller
motsvarande anställningsstöd. Ansökan om nystartsjobb, intyg om att personen
är aktuell för försörjningsstöd och den arbetssökandes sammanställning
översänds till Arbetsförmedlingen som därefter fattar beslut om den enskilde är
berättigad till anställningsstöd.
Inskrivningen på Arbetsmarknadsenheten inleds med ett trepartssamtal mellan
arbetskonsulent, socialsekreterare och individen. Arbetskonsulenten har ett
uppföljningsansvar vilket bl.a. innebär fortlöpande kontakt med individen och
arbetsplatsen under anställningsperioden.
Respektive arbetsplats svarar för arbetsledning och personaladministration.
Beslut om ledighet fattas av Arbetsmarknadsenheten.
I det fall anställningen inte övergår i en reguljär anställning på den aktuella
arbetsplatsen har individen påbörjat kvalificering till att bli berättigad
arbetslöshetsersättning. Därefter kan ytterligare arbetsmarknadspolitiska
insatser bli aktuella utifrån Arbetsförmedlingens bedömning.
Kommunen fastställer den anställdes lön vilken motsvarar kommunens
minimilön enligt gällande kollektivavtal.
Arbetsmarknadsenhetens arbetskonsultent ansvarar för att få fram arbetsplatser
genom kontakt med företag. Erforderlig kontroll såsom inbetalning av skatter
görs i samband med att företag anlitas. Ett samarbete etableras med
näringslivschefen som är en viktig kontaktväg mellan kommun och företag och
som på ett övergripande plan kan verka för att företag erbjuder arbetsplatser.

Resursbehov
Projektet förutsätter en resursförstärkning med två heltidstjänster.
Behovet är att tillgodose ett helhetsperspektiv på insatserna, nära kontakt med
företag i syfte att få fram och behålla arbetsplatser, matcha klient med lämpligt
arbete, ansvara för uppföljning vilket innebär fortlöpande kontakt med den
enskilde individen, aktuell arbetsplats under anställningsperioden samt alla
berörda i projektet. Andra arbetsuppgifter är samordning med och
återapportering till Arbetsförmedlingen och projektets styrgrupp.
Möjlig processbeskrivning:
1.
2.
3.
4.
5.

Inventering
Kartläggning
Förberedande kurs
Anställning i projektet (3+3 månader)
Anställning arbetsplatsen
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Den beskrivna processen kan variera utifrån individuella behov och
förutsättningar. Målet är att bygga för en anställning eller vidare studier
inom t.ex. Yrkesvuxutbildningar som är en snabb väg till anställning
inom bristyrken som dessutom är CSN-berättigande.
Förväntad ekonomisk resultat av projektet
En anställning leder till följande:
Skatteintäkt: (beräknad på lägsta lön 19 100)

3 200:-/månad

Minskat försörjningsstöd: (snittutbetalning)

9 000:-/månad

Summa:

12 200:-/månad och
individ

Projektbudget
Budget 2019-2020: 3 800 000 kr

Kostnad per budgetår
2019
1,0 tjänst, heltid 551 363 kr (10 månader)
1,0 tjänst heltid 551 363 kr (10 månader)
Anställningsstöd 510 000

2020
1,0 tjänst, heltid 661 632 kr (12 månader)
1,0 tjänst heltid 661 632 kr (12 månader)
Anställningsstöd 864 000

Totalt: 3 800 000 kr
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Projektorganisation
Projektet ingår i Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad som har
direkt ansvar för dess genomförande tillsammans med socialkontorets enhet
vuxna.
Styrgruppen består av avdelningschef för CVA och enhetscheferna för
socialkontorets vuxenhet, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.

Tidplan
2019-03-01 – 2020-12-31

Förväntat resultat
Under projektets genomförande kostnaderna för försörjningsstöd minska med 5
miljoner kr. Det innebär att ca 100 personer ska gå från bidragsberoende till
egenförsörjning.

Framgångsfaktorer
Coachning – Individuella samtal med deltagarna och delaktighet skapar
förtroende och ökar deltagarnas anställningsbarhet genom stärkt självkänsla,
självförtroende och motivation.
Kontakt med företag - Projektets genomförande baseras på ett aktivt och
strukturerat samarbete med företag i och utanför Upplands-Bro med syfte att
erhålla och behålla arbetsplatser.
Kontakt med arbetsförmedlingen - Projektets genomförande baseras även på
ett fungerande samarbete med arbetsförmedlingen som ansvarar för
godkännande av nystartsjobb.
Samverkan individ – och familjeomsorgens vuxenenhet och
arbetsmarknadsenhet - Projektet förutsätter genomarbetade bedömningar och
remisser från vuxenenheten och fortlöpande kontakter mellan de båda
enheterna.
Matchning – God kunskap om deltagarnas och företagens behov ökar
förutsättningarna att matcha rätt arbetsuppgift med rätt deltagare.
Ge förutsättningar – Förberedande kurs eller utbildning via
vuxenutbildningen.
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Riskanalys
Risk

Åtgärd

Projektledare slutar.

Projektledaren ska arbeta nära styrgrupp och
projektgrupp. Regelbundna avstämningar och
noggrann dokumentation så annan person kan ta
över. Skapande av projektplan med en tidsplan
skapas innan projektets start. En övergripande
kartläggning av målgruppen görs.

Personal slutar.

Noggrann dokumentation så annan person kan ta
över. Genom att fler personer samarbetar i team
så kan arbetet fortgå.

Socialsekreterare slutar

Noggrann dokumentation så annan person kan ta
över. Genom att fler personer samarbetar i team
så kan arbetet fortgå.

Projektet når inte sina mål.

Kontinuerlig avstämning för att säkerställa att
projektet är på rätt väg. Vid behov vidtas åtgärder
för att nå målen.

Samverkansproblem mellan projektet och
ordinarie verksamhet.

Säkerställa bred representation från olika
verksamheter i projektgruppen. Upparbeta
samarbetsformer mellan projektet och
verksamheterna. Kontakta externa aktörer så tidigt
som möjligt i uppstarten.

Bristande motivation hos deltagarna.

Väl förberedda presentationer av projektet och
förutsättningar för deltagande.

Lokalbrist, trångboddhet.

Beredskap att hyra lokal.

Brist på praktikplatser

Vi tror att vi har säkerställt tillräckligt med platser.
Annars fortsätter vi leta, och under tiden förlänger
tiden i studieverkstaden.

Arbetsplatsen drabbas av förändringar

Vi tror att vi har säkerställt tillräckligt med platser.
Annars fortsätter vi leta, och under tiden förlänger
tiden i studieverkstaden.

Arbetsförmedlingen får ändrade
förutsättningar

Att löpande ha dialog med arbetsförmedlingen och
i god tid ta höjd för om arbetsförmedlingens
uppdrag ändras och andra förutsättningar till
lönestöd blir aktuellt. Annars fortsätter vi leta, och
under tiden förlänger tiden i studieverkstaden.

Samband och kopplingar till andra projekt och eventuella
samarbetspartners
Vi kommer att göra studiebesök hos andra aktörer som arbetar med samma
målgrupp. Stockholms stad, Järfälla mfl. Nära koppling till
Arbetsförmedlingens ungdomsteam och arbetet i DUA.

Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med fackliga organisationer sker enligt gängse rutiner.
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Bilaga 1
2019
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Kostnad
Antal anst Anställningsstöd

Summa

Resultat Netto

180000
243000
216000

64000
86400
76800

244000
329400
292800

124000
167400
148800

2
2

48000
36000

48000
36000

48000
36000

96000
72000

48000
36000

510 000

524 200 kr

Kostnad
Anställningsstöd

Antal

Jan-Dec

12

Summa

12

Resultat 2020

Sa Intäkt

120000
162000
144000

12

Totalt

Skatteintäkt

2
3
3

Resultat 2019

2020

Intäkt
Minskat Försörjningsstöd

864000

723 000

311 200

1 034 200

524 200

Resultat av minskat försörjningsstöd och skatteeffekt

Intäkt
Minskat Försörjningsstöd
1296000

Skatteintäkt

Sa Intäkt

460800

1756800

Resultat Netto
892800

864 000

1 296 000

460 800

1 756 800

892 800

1 374 000

2 019 000

772 000

2 791 000

1 417 000

892 800 kr

Resultat av minskat försörjningsstöd och skatteeffekt

Totalt Projektet
Kostnad

1 374 000 kr

Anställningsstöd

Intäkt

2 791 000 kr

Minskat försörjningsstöd och skatteintäkt

Resultat

1 417 000 kr
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-01-31

§3
Projektansökan till social
investeringsfonden
Dnr GAN 19/0009

Beslut
Att nämnden beviljar projektansökan.

Sammanfattning
Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Kommunens uppgift är
att komplettera statens insatser. Detta bl.a. därför att kostnaderna tenderar att i
slutändan hamna på kommunerna i form av försörjningsstöd, utanförskap och
otrygghet i närsamhället.
I Upplands-Bro kommuns budget för 2019 har kommunfullmäktige beslutat att
ge Vuxenenheten på Socialkontoret som handlägger ekonomiskt bistånd i
uppdrag att minska försörjningsödskostnaderna med 5 miljoner kr.
Utöver detta så kommer extratjänster som arbetsmarknadspolitiskt verktyg att
upphöra under 2019, vilket innebär ytterligare utmaning då åtminstone 28
individer riskerar att gå från subventionerad anställning till arbetslöshet.
I vår kommun har gymnasie- och arbetslivsnämnden huvudansvaret för
genomförandet av kommunens arbetsmarknadsåtgärder. För personer som av
olika anledningar har svårighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden
anordnas olika former av stödinsatser genom arbetsmarknadsenheten.
Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg som vi använder för att rusta
deltagarna med viktiga kunskaper för att ta sig vidare till arbete. Studie- och
yrkesvägledning är likaså ett viktigt verktyg för att coacha och lotsa deltagarna
vidare mot, förutom arbete, även mot studier. Vi kommer att nyttja de
arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska verktyg som står till buds.
Vi vill genom denna ansökan söka medel för en jobbskapande satsning ”Kom i
jobb 2019/2020”. Satsningen innebär att insatser ska genomföras för personer
som är arbetslösa i syfte att underlätta och påskynda deras inträde på
arbetsmarknaden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2019



Bilaga 1 – Projekt ansökan ”Kom i jobb 2019/2020”

Förslag till beslut
1. Att nämnden beviljar projektansökan.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Beslutet skickas till:
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Sammanträdesdatum:

2019-01-31
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 11

2019-01-31

Ansökan till sociala investeringsfonden
Dnr SN 19/0024

Beslut
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ansökan till den sociala investeringsfonden för medel till projektet ” Kom i
jobb 2019/2020” är en gemensam ansökan från kommunledningskontoret,
utbildningskontoret och socialkontoret i syfte att främja inkludering och
integration på arbetsmarknaden samt i samhället. Projektet riktar sig till de
individer som står utanför arbetsmarknaden och som uppbär ekonomiskt
bistånd av kommunen.
Syftet är även att främja en egen sysselsättning och en ökad livskvalitet för
individerna men även minskade kostnader för kommunen. Projektet bidrar till
en ökad trygghet i kommunen med minskat utanförskap och riskbeteenden.
Genom en helhetssyn på nyttan för individen, samhället, kommunen samt
kommunens företag bidar projektet ” Kom i jobb” till ett HEP-fokus mellan de
olika verksamheterna.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2019



Bilaga- ansökan till den sociala investeringsfonden, Projekt ”Kom i
jobb 2019/2020”, den 10 januari 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Rafif Makboul Kaleem

2019-02-15

KS 19/0115

Utvecklingsstaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Rafif.MakboulKaleem@upplands-bro.se

Ansökan till sociala investeringsfonden- Hållbar
skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden med en
summa om 2 400 000 kronor årligen under tre års tid, totalt 7 200 000 kronor
till projektet ”Hållbar skola”.

Sammanfattning
UBG önskar med detta projekt skapa en modell för samverkan med andra
aktörer inom kommunen. Främjande, förebyggande och motverkande faktorer i
projektet är att arbeta genom flera kanaler och utifrån flera perspektiv
samtidigt. Detta förutsätter ett arbete genom redan befintliga verksamheter och
kanaler. Viktiga aktörer att samverka med är socialkontoret,
kommunledningskontorets funktioner för trygghet och social hållbarhet, kulturoch fritidskontoret, andra skolor, arbetsmarknadsenheten och kommunala
aktivitetsansvaret [KAA] samt polis, samfund, företag, föreningar och familjer.
Projektet ska leda till ett synsätt där hela människan är i fokus, med en
förståelse för elevens livssituation och bakgrund.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen beviljar denna
ansökan ur den sociala investeringsfonden med en summa om 7 200 000
kronor fördelat på tre år.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 februari 2019



Projektbeskrivning Hållbar skola

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Projektet är ett resultat av de senaste årens normförskjutning i samhället i
allmänhet och skolan i synnerhet. Skolan har drabbats av ökad otrygghet,
grupperingar och hårdnat klimat mellan elever. Vi har märkt en ökad
normalisering av respektlöshet, gängrelaterade beteenden, våld och bristande
tillit till skolpersonal samt att attityden till droger blivit allt mer liberal.
UBG önskar skapa en modell för samverkan med andra aktörer inom
kommunen. Främjande, förebyggande och motverkande faktorer i projektet är
att arbeta genom flera kanaler och utifrån flera perspektiv samtidigt. Detta
förutsätter ett arbete genom redan befintliga verksamheter och kanaler. Viktiga
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-15

KS 19/0115

Kommunledningskontoret
aktörer att samverka med är socialkontoret, kommunledningskontorets
funktioner för trygghet och social hållbarhet, kultur- och fritidskontoret, andra
skolor, arbetsmarknadsenheten och kommunala aktivitetsansvaret [KAA] samt
polis, samfund, företag, föreningar och familjer. Projektet ska leda till ett
synsätt där hela människan är i fokus, med en förståelse för elevens
livssituation och bakgrund.
Projektet pågår under tre års tid med start höstterminen 2018. Under det första
året fokuserar arbetet med projektet på UBG för att sedan utvidgas till de andra
högstadieskolorna skolorna i kommunen.
Syftet med projektet är att genom ökad samverkan med personer och aktörer
som finns runt de elever på UBG som idag befinner sig i riskzonen för såväl
studiemässigt som socialt utanförskap, skapa en hållbar skolgång som bättre
rustar dem för deras framtida liv. UBG ska återigen vara det självklara valet för
kommunens ungdomar och en eftertraktad skola med ett gott rykte.
Kostnaderna fördelar sig enligt följande per år i tre år:
Kostnad utbildning och fortbildning:
Projektledare lön:
Projektstrateg lön:
Ungdomsstödjare lön:
Ungdomsstödjare lön:
Ungdomsstödjare lön:
Lovskola 2 gånger per år:

100 000 kronor
100 000 kronor
600 000 kronor
500 000 kronor
500 000 kronor
500 000 kronor
100 000 kronor

Kostnad per år för projektet är 2 400 000kr/år
Total kostnad för projektet under 3 år är 7 200 000 kronor.

Barnperspektiv
Alla barn har rätt till trygghet och en god och likvärdig utbildning. Med detta
projekt kommer kommunens ungdomar att erbjudas en trygg skolgång fri från
våld och kränkande behandling.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. kommundirektör
Bilagor
1. Projektbeskrivning Hållbar skola
Beslut sänds till
 Utbildningsnämnden

2 (2)

Hållbar skola
Upplands-Bro Gymnasium
Projektbeskrivning 2019-02-18

Christian Eklöv Hagman, rektor

www.upplands-bro.se

Sammanfattning
Projektet är ett resultat av de senaste årens normförskjutning i samhället i
allmänhet och skolan i synnerhet. Skolan har drabbats av ökad otrygghet,
grupperingar och hårdnat klimat mellan elever. Vi har märkt en ökad
normalisering av respektlöshet, gängrelaterade beteenden, våld och bristande
tillit till skolpersonal samt att attityden till droger blivit allt mer liberal.
Vi behöver vidta omedelbara och kraftfulla åtgärder för att återta initiativet och
vända utvecklingen. Med stort fokus på trygghet avser vi att utveckla en
modell som kommer att kunna spridas till utbildningskontorets alla
verksamheter. Det finns i dag ingen modell för det arbete som måste göras. I
projektet kommer vi att arbeta för nå vårdnadshavare som vi idag saknar
kontakt med bland annat genom att aktivt uppsöka familjer, samfund,
föreningar och näringsidkare för att stärka skyddsnätet runt våra ungdomar.
Målet är att skapa en trygg skola där alla elever ges förutsättningar att nå sin
fulla potential. En skola som ska vara det självklara gymnasievalet för
kommunens niondeklassare.
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Uppgifter om projektplanen

Projektets namn är Hållbar skola- Upplands-Bro Gymnasium.

2

Bakgrund

Upplands-Brogymnasiet (UBG) har under lång tid haft gott rykte som en lugn
skola med en välutbildad och stabil lärarkår där både elever och personal
uppger att de trivs bra. Genom åren har UBG varit det naturliga gymnasievalet
för kommunens grundskoleelever. Meritvärdet för avgångseleverna har de
senaste fem åren legat något under riksgenomsnittet. Som en effekt av bland
annat det fria skolvalet har studiestarka elever med vårdnadshavare med
akademisk utbildning i större utsträckning sökt sig till andra gymnasieskolor.
Den här utvecklingen har fått negativa konsekvenser för såväl undervisning
som studiero och ett rykte om att det är ”stökigt i korridorerna” har börjat
sprida sig.
Under vårterminen 2018 sker ett antal incidenter som ökar den upplevda oron
på skolan. En grupp av cirka tjugo ungdomar är högljudda och röriga och
skapar på så sätt otrygghet för andra elever i korridorer och allmänna
utrymmen. Dessutom finns individer som ägnar sig åt misshandel, hot och
utpressning som en del av sin redan kriminella livsstil. Personalen som arbetar
med dessa elever upplever en ny typ av utmaningar i arbetet.
Under våren förekommer också att andra unga vuxna finns runt skolan och
utövar påtryckningar eller använder våld mot skolans elever vilket ytterligare
förstärker känslan av oro. Den upplevda otryggheten bekräftas i ett antal
utvärderingar som genomförts, bland annat i gymnasieenkäten och
djupintervjuer med avgångsklasser. Även skolmiljön bidrar till känslan av
otrygghet, exempelvis upplevs skolgården som igenväxt och otillgänglig och
möjliggör dessutom såväl handel med som förvaring av droger.
Flera av de elever som står för oron på skolan kommer från områden i Bro där
det idag finns stora socioekonomiska skillnader. Av kommunens statistik
framgår att andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20–64 år är som högst i
villorna och småhusen i Härnevi, Finnsta och Råby, medan den är som lägst i
flerfamiljshusen i Finnsta och Råby. Däremot skiljer sig den disponibla
inkomsten inte mycket åt i Bro. Den är något lägre i Råby, Finnsta och delar av
Gamla Bro, jämfört med resten av tätorten.
Antal ohälsodagar per person och år i åldrarna 16–64 år är högst bland
flerfamiljshusen i Råby, delar av Finnsta och i delar av Gamla Bro. Andelen
med eftergymnasial utbildning är lägst bland flerfamiljshusen i Råby, Finnsta
och i delar av Gamla Bro.
Skolan tar även emot elever med liknande bakgrund från grannkommunen
Järfälla och från andra delar av Upplands-Bro kommun (Kungsängen och
Brunna) och andra grannkommuner.
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Skolans personal konstaterar att vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta
områden i mindre grad deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal och att
det är svårare att etablera kontakt med dessa familjer.
Utifrån bakgrundsbeskrivningen ovan är farhågan att UBG förändras till en
”problemskola” och att fokus flyttar från möjligheten att få en bra skolgång och
utbildning till svårigheter och utmaningar. Om inget görs för att bromsa
utvecklingen riskerar skolan att hamna i en negativ spiral och att detta slutligen
bli en självuppfyllande profetia.
I försök att jobba aktivt med skolans utmaningar upplever skolledningen på
UBG en brist på forum och samverkan med bland annat socialtjänsten och de
som ansvarar för trygghetsfrågan i kommunen. Skolan har inte heller
upparbetade relationer med föreningar och samfund där familjer i de
socioekonomiskt utsatta är engagerade. Av integrationsprojekt i bland annat
närliggande Järfälla kommun framgår att sådana relationer kan vara avgörande
för skolan att nå elever och vårdnadshavare.
Under vårterminen får skolledningen kontakt med en person inom Kultur- och
Fritidsförvaltningen som fått uppdraget att bygga upp och leda en ny
fritidsgårds- och ungdomsverksamhet i Bro. Med lång erfarenhet av arbete med
integrationsfrågor och projekt med goda resultat i en rad andra
stockholmskommuner besitter han erfarenhet och kompetens som är avgörande
för att lyckas i det här arbetet. Han har även ett brett kontaktnät inom bland
annat olika samfund, polismyndigheten, kultursektorn samt med politiker och
tjänstemän. I sitt uppdrag har han börjat etablera kontakt med just den gruppen
individer som också skolan upplever oro kring. Samverkansbehovet mellan
UBG och Kultur- och Fritidsförvaltningen blir tydligt och samarbete påbörjas.
Skolan får också kontakt med en person med lång erfarenhet av arbete på
kommunens egna högstadieskolor och fritidsgårdar med god kännedom kring
de ungdomar som är i fokus. Han har även ett stort lokalt nätverk inom såväl
närings- och föreningsliv, samt inom olika förvaltningar i kommunen. Dessa
två personers gemensamma erfarenhet, kunskaper och nätverk blir en viktig
grund att utgå från i arbetet med ungdomarna.
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Mål och syfte

3.1

Syfte

Syftet med projektet är att genom ökad samverkan med personer och aktörer
som finns runt de elever på UBG som idag befinner sig i riskzonen för såväl
studiemässigt som socialt utanförskap, skapa en hållbar skolgång som bättre
rustar dem för deras framtida liv. UBG ska återigen vara det självklara valet för
kommunens ungdomar och en eftertraktad skola med ett gott rykte.
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3.2

Övergripande mål

Projektet bidrar till följande kommunövergripande mål:
•

Alla elever når målen för sin utbildning

•

Barn och elever ska vara nöjda med sin skola

•

Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan

•

Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

•

Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.

3.3

Upplands-Brogymnasiets mål

Projektet bidrar till följande verksamhetsmål för UBG 2018/2019:
• Meritvärdet och andelen elever med gymnasieexamen/andelen behöriga till
nationella program på IM, ska ligga minst i nivå med riket i övrigt.
• Elevernas upplevda trygghet och studiero ska öka. Särskilt fokus på flickor.
• Elevernas närvaro ska öka.

3.4

Projektmål

Utifrån situationen på skolan samt de utvärderingar och analyser av
verksamhetens behov som gjorts formulerar vi följande projektmål:
Skolan har efter tre år utvecklat en modell för att:
•

skapa en trygg och trivsam skolmiljö både inomhus och utomhus, såväl
fysiskt som psykiskt.

•

etablera kontakter med det närsamhälle som eleverna är en del av: familj,
föreningar, näringsidkare, samfund, polis samt andra kommunala
funktioner, till exempel socialtjänst och kultur- och fritidskontorets
verksamheter.

•

utveckla nya arbetsmetoder för att stärka relationer med elever och
vårdnadshavare samt öka vårdnadshavares engagemang i allt som rör
ungdomens skolgång.

•

utveckla nya arbetsmetoder för att jobba med elever som på grund av till
exempel kriminalitet och missbruk inte fungerar i skolans ordinarie
verksamhet.

3.5

Delmål och tidsram

Projektets sträcker sig över tre år och följande delmål är satta för respektive år:
Delmål år 1: Elever och personal upplever att skolan är en trygg studie- och
arbetsplats. Skolledning har påbörjat samarbete med närsamhället och
kommunala aktivitetsansvaret, KAA, samt kultur- och fritidsverksamhet.
Delmål år 2: Skolan har utvecklat nya arbetsmetoder för att nå vårdnadshavare
till skolans alla elever, även familjer i socialt utanförskap och familjer från
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andra kulturer. Skolans nätverk med närsamhället och andra kommunala
funktioner har vidareutvecklats.
Delmål år 3: Skolan har spridit modellen med Hållbar skola till övriga aktörer
inom utbildningskontoret, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och kulturoch fritidskontoret.

3.6

Metod

För att skapa modellen använder sig projektet dels av fortbildningsinsatser för
skolans personal, dels en systematisk nätverksinsats där projektstrategerna
fungerar som länkar till närsamhället och dess aktörer. För att driva planerade
aktiviteter används mindre arbetsgrupper inom skolans verksamhet, som vid
behov kompletteras med extern kompetens.

3.7

Målgrupp för projektresultatet

Då projektet innehåller flera olika delar har projektet också flera målgrupper.
1. Elever
2. Personal
3. Vårdnadshavare eller motsvarande

3.8

Förväntad effekt

UBG är det självklara valet för kommunens ungdomar och en eftertraktad
skola med ett gott rykte.
Elever är trygga i skolan och väl insatta i skolans värdegrundsarbete.
Elevernas måluppfyllelse har ökat.
Personalen har utvecklats i sin profession och är bättre rustade för att möta
ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar.
Kontakt- och beslutsvägar mellan skolan och kommunens förvaltningar är
effektiva. Såväl skolans personal som andra tjänstemän i kommunen har god
kännedom om varandras uppdrag och rutiner.
Genom skolans vidgade nätverk och den ökade kontakten med närsamhället
har UBG positionen som ”skolan mitt i byn” och är navet i det arbete som sker
runt kommunens ungdomar.

4

Projektbeskrivning

4.1

Projektorganisation

Projektledare: Dan Carlsson
Styrgrupp: Christian Eklöv Hagman, rektor, Anna Eriksson, programrektor,
Jan Magnusson, programrektor, Åsa Sammeli, programrektor, Mekail Jalaho,
projektstrateg
Referensgrupp: Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef, Rafif Makboul,
trygghets- och preventionschef, Camilla Stark, skolkurator, Kajsa-Lena Sundell
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skolkurator, Anna Malm Kelfe, kommunikatör. Magnus Nilsson,
kommunpolis.
Förebyggande rådet kommer att vara en viktig instans för att förankra arbetet
och utöka samverkan mellan kommunkontoren.

4.2

Beskrivning och omfattning av projektet

UBG önskar skapa en modell för samverkan med andra aktörer inom
kommunen. Främjande, förebyggande och motverkande faktorer i projektet är
att arbeta genom flera kanaler och utifrån flera perspektiv samtidigt. Detta
förutsätter ett arbete genom redan befintliga verksamheter och kanaler. Viktiga
aktörer att samverka med är socialkontoret, kommunledningskontorets
funktioner för trygghet och social hållbarhet, kultur- och fritidskontoret, andra
skolor, arbetsmarknadsenheten och kommunala aktivitetsansvaret [KAA] samt
polis, samfund, företag, föreningar och familjer. Projektet ska leda till ett
synsätt där hela människan är i fokus, med en förståelse för elevens
livssituation och bakgrund.
Projektet ska stärka skolans personal genom att öka känslan av trygghet, ett
delvis förändrat förhållningssätt samt stärka skolans gemensamma värdegrund.
Fortbildning inom ämnen som normkritik och rasism ska prioriteras. I arbetet
med eleverna kan det till exempel handla om att arbeta med teman som makt,
genus, jämlikhet och demokrati i ett brett perspektiv.
Satsningen riktar sig till dagens och framtidens elever på UBG. För att nå fram
till målgruppen unga är Hållbar skolas tydligt uttalade målsättning att engagera
föräldrar och andra vuxna i det praktiska arbetet.
Synergieffekter av projektet är att UBG blir ”skolan mitt i byn” där skolan
gemensamt med andra aktörer tar ansvar för kommunens ungdomar. Projektet
bör även knytas till de andra skolorna i kommunen för att skapa en röd tråd.

5

Kommunikation

En kommunikationsplan ska upprättas under det första projektåret. Av planen
framgår det hur personal, elever, vårdnadshavare och andra verksamheter i
kommunen ska informeras om projektet och de planerade aktiviteterna. Som
stöd i informationshanteringen kommer styrgruppen att använda sig av
kommunens kommunikationsstab.

6

Aktivitets- och tidplan

6.1

Tidplan

Projektet pågår under tre års tid med start höstterminen 2018. Under det första
året fokuserar arbetet med projektet på UBG för att sedan utvidgas till de andra
högstadieskolorna skolorna i kommunen.
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6.2

Aktivitetsplan

Följande aktiviteter är kopplade till delmålen:
Fokus år 1: Elever och personal upplever att skolan är en trygg studie- och
arbetsplats.
•

Skolan arbetar aktivt med värdegrunden och ordningsregler, bland annat
genom att omarbeta och implementera skolans Plan mot diskriminerade
särbehandling.

•

All personal får fortbildning i lågaffektivt bemötande, holistic defense,
värdegrundsarbete, rasism samt individens roll i samhället.

•

Två ungdomsstödjare anställs så att det på skolan finns totalt tre stödjare
med uppdrag att arbeta för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö:
-

motivera elever som skolkar att gå till sina lektioner.
aktivera elever som har rast och håltimmar, bland annat i sporthallen.
upprätthålla skolans normer och regler, bland annat genom samtal,
konflikthantering och vid behov kontakt med vårdnadshavare.
samverka med elevhälsa, arbetslag, lärare och mentorer runt eleverna.
stötta i klassrumssituationer där behov finns samt i matsalen.
Lovskola

•

Ungdomsstödjarna får fortbildning och handledning.

•

UBG genomför lovskolor där utvalda elever med hög korridornärvaro och
svaga studieresultat erbjuds möjlighet att vara i ett positivt sammanhang
under skollov. Programmet omfattar både studier och fysiska- och
relationsbyggande aktiviteter. I arbetet med lovskolor samarbetar skolan
med kommunens fritidsverksamhet.

•

Översyn och förändring av lokaler och utemiljö för att öka tryggheten och
hitta ytor till positiva möten genomförs. Tryggbesiktning externt och
internt genomförs.

•

Skolan inleder ett tätare samarbete med ungdomsverksamheten Bro:n och
Fryshuset samt kommunens sociala insatsgrupp (SIG).

•

Skolan hittar former för samverkan med det närsamhälle som eleverna
befinner sig i: familjer, föreningar, näringsidkare och samfund.

•

Arbetet med att skapa tydligare plattformar och rutiner kring samarbetet
med socialtjänsten, kultur- och fritidskontoret samt polisen inleds.

•

Skolan utvecklar nya arbetsmetoder för att jobba med elever som på grund
av till exempel kriminalitet och missbruk inte fungerar i skolans ordinarie
verksamhet.

•

En kommunikationsplan upprättas under vårterminen 2019.

Fokus år 2: Skolan utvecklar nya arbetsmetoder för att nå vårdnadshavare till
skolans alla elever, även familjer i socialt utanförskap och familjer från andra
kulturer.
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•

Skolans nätverk med närsamhället och andra kommunala funktioner
vidareutvecklas

•

Kunskapen hos personalen kring frågor om socioekonomisk utsatthet ökar
samt arbetsmetoder för att skapa hållbara relationer med elever utvecklas.

•

Mentorer jobbar aktivt med att lära känna vårdnadshavare till elever i
årskurs 1. Genom den förbättrade relationen får skolan vårdnadshavarna
att kunna och vilja komma till möten och utvecklingssamtal.
Vårdnadshavarna känner sig välkomna och trygga med skolans ambition
att just deras barn skall lyckas.

•

hitta former för samverkan med det närsamhälle som eleverna befinner sig
i: familjer, föreningar, näringsidkare och samfund.

•

utvecklar tydliga plattformar och rutiner kring samarbetet med
socialtjänsten, kultur- och fritids samt polisen

•

utveckla nya arbetsmetoder för att jobba med elever som på grund av till
exempel kriminalitet och missbruk inte fungerar i skolans ordinarie
verksamhet.

Fokus år 3: Utveckla arbetet och involvera Råbyskolan, Finnstaskolan och
Broskolan i Bro.

7

Projektbudget

7.1

Projektets kostnader

Kostnaderna fördelar sig enligt följande per år i tre år:
Kostnad utbildning och fortbildning:
Projektledare lön:
Projektstrateg lön:
Ungdomsstödjare lön:
Ungdomsstödjare lön:
Ungdomsstödjare lön:
Lovskola 2 gånger per år:

100 000 kronor
100 000 kronor
600 000 kronor
500 000 kronor
500 000 kronor
500 000 kronor
100 000 kronor

Kostnad per år för projektet är 2 400 000kr/år
Total kostnad för projektet under 3 år är 7 200 000 kronor.

8

Kvalitetssäkring

Inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete genomförs återkommande
utvärderingar av skolans verksamhet och jämförelser över tid är då möjligt att
göra. Styrgruppens sammansättning med olika professioner bidrar till
kvalitetssäkringen genom de kunskaper och perspektiv de olika personerna bär
med sig. Styrgruppen och projektgruppen har regelbundna avstämningar.
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9

Utvärdering och dokumentation

Genom enkäter och intervjuer med elever, vårdnadshavare, personal på skolan
och representanter för olika samarbetsaktörer utvärderas regelbundet
genomförda aktiviteter och utfallet av dessa.
Projektet dokumenteras skriftligt för att så på sätt kunna spridas till andra
verksamheter inom kommunen. Protokoll förs vid varje möte med arbetsgrupp
och styrgrupp. Efter avslutat projekt sammanfattas och analyseras arbetet i en
slutrapport.
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Reglemente för kommunala
pensionärsrådet

Utöver vad som föreskrivs om politiska råd i kommunallagen gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Rådets övergripande syfte
Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser
och nämnder

2 § Syfte
Vidare är syftet med rådet att:
1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare
3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering
4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser
5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg
utvecklats
7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen
av olika former av stöd till äldre
8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt
arbete.

3 § Rådets verksamhet
Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation som berör pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i
samhällets insatser.
Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar
av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.
Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med
överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer, samt så delger
pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt arbete.
Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form
och omfattning anpassas efter verksamheten.
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4 § Rådets sammansättning
1

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
eller den nämnd som styrelsen beslutar.
2 Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver
organiserad verksamhet inom kommunen ska efter beslut i
kommunstyrelsen vara representerad i rådet.
3 En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i
rådet och kallas till alla sammanträden. Representant för annan
pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det kommunala
pensionärsrådet.
4 Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig
ledamot och ersättare till rådet och anmäler dessa representanter så snart
som möjligt till kommunen.
5. Politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet består av
kommunstyrelsens ordförande och äldre- och omsorgsnämndens presidium.

5 § Organisation och arbetsformer
Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är
äldre- och omsorgsnämndens ordförande.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska
hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller någon av rådets ledamöter
begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt, kan
särskilda referensgrupper utses.
Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till
rådets ledamöter och ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.
Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden
skall ha inkommit senast 21 dagar före rådets sammanträde. Ärenden och
frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under punkten ”Övriga
frågor” på sammanträdet.
Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar.
Senast två veckor efter sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för
eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna eller ersättarna via mail
till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha
inkommit inom en vecka efter utskick via mail. Om en ledamot inte har
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690
00 för att meddela om man har synpunkter eller inte.
Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda
nämnder och styrelser senast 21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras
även på kommunens webbplats.
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6 § Ekonomi
Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala
arvoden. Däremot bekostar kommunen resekostnader och andra kostnader för
rådets verksamhet.

7 § Ändringar i reglemente
Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna,
kommunstyrelsen och Äldre- och omsorgsnämnden.

8 § Fastställande av reglemente
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige.
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UBFS 3.13 U02
1(3)

FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr

2018:1

Ersätter

3.13 U01

Gäller
fr.o.m.

2018-06-13

REGLEMENTE FÖR PENSIONÄRSRÅDET
Antagna av kommunfullmäktige 2018-06-13, § 90
§ 1 Rådets övergripande syfte
Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder
§ 2 Syfte
Vidare är syftet med rådet att:
1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare
3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser
5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg utvecklats
7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen av olika former av stöd till
äldre
8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt arbete.
§3

Rådets verksamhet

Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör
pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i samhällets
insatser.
Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god
livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor
som berör pensionärer, samt så delger pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt
arbete.
Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form och omfattning anpassas efter
verksamheten.
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§4

Rådets sammansättning

1. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen eller den nämnd som
styrelsen beslutar.
2. Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom
kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen vara representerad i rådet.
3. En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i rådet och kallas till alla
sammanträden. Representant för annan pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det
kommunala pensionärsrådet.
4. Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig ledamot och ersättare till
rådet och anmäler dessa representanter så snart som möjligt till kommunen.
5. Kommunstyrelsen utser politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet varav minst en ska vara
ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot i socialnämnden.
§5

Organisation och arbetsformer

Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är socialnämndens ordförande.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till
kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
någon av rådets ledamöter begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt, kan
särskilda referensgrupper utses.
Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till rådets ledamöter och
ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde.
Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden skall ha inkommit senast 21
dagar före rådets sammanträde. Ärenden och frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under
punkten ”Övriga frågor” på sammanträdet.
Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar. Senast en vecka efter
sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna
eller ersättarna via mail till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha inkommit
inom en vecka efter utskick via mail till kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Om en ledamot inte har
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690 00 för att meddela om man
har synpunkter eller inte.
Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda nämnder och styrelser senast
21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras även på kommunens webbplats.
§6

Ekonomi

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala arvoden. Däremot bekostar
kommunen resekostnader och andra kostnader för rådets verksamhet.
§ 7 Ändringar
Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och
socialnämnden.
§ 8 Fastställa
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunstyrelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sanna Ajaxén

2019-02-11

KS 17/0388

Upplands-Bro kommun

Kommunfullmäktige

1 (3)

Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att skapa en
Beybladepark samt turnering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige lämnar vidare förslag om att köpa in
beybladebanor till kultur- och fritidsnämnden för att banor ska kunna
lånas i biblioteket.
2. Kommunfullmäktige har ingen möjlighet att fatta beslut om att en
Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag
och ser gärna att en förening genomför förslaget.

Sammanfattning
Den 19 december lämnades ett medborgarförslag in vilket ombad kommunen
att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren motiverar sitt förslag
med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år.
Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i
TV.
Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet
Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan
åldrarna 9-14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet. Ansvariga för
projektet har meddelat att de gärna köper in beybladebanor som vid intresse
kan lånas i biblioteket. Kommunen har däremot ingen möjlighet att fatta beslut
om att en Beybladeturnering ska arrangeras men tycker att det är ett bra förslag
ser gärna att en förening, som kan söka stöd från kommunen, genomför
förslaget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019



Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018

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

Datum

Vår beteckning

2019-02-11

KS 17/0388

Ärendet
Edwin Jonsson lämnade den 19 december 2017 in ett medborgarförslag där två
förslag framfördes:
1. Skapa en Beybladepark med fasta arenor
2. Arrangera en Beybladeturnering
Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit
populärt bland skolbarn i 18 år. Förslagsställaren hävdar att många barn inte får
spela beyblade i skolan och ber därför kommunen om en mötesplats att utöva
spelet på. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och
sändas i TV.
Den 20 december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kultur- och
fritidskontoret mottog förslaget 29 december 2017.
Förslagsställaren är 9 år och kultur- och fritidskontorets främsta målgrupp är
barn och ungdomar. Det är mycket viktigt för kontoret att tillvarata förslag som
kommer från barn med syfte att utveckla verksamheten.

Beybladepark
Det första förslaget gäller etablering av fasta beybladearenor och
förslagsställare föreslår kulturhuset som lokal. Dessvärre finns ingen yta i
kulturhuset som är tillgänglig där fasta parker kan monteras. Detta beror både
på att lokalerna ska i stor utsträckning vara anpassningsbara för olika
aktiviteter samt att utrymmet måste vara ljudisolerat för att respektera
biblioteksbesökare. Utöver detta påverkar denna aktivitet bemanningen i
biblioteket vilket redan är ansträngd.
Kultur- och fritidskontoret vill dock tillvarata barns och ungdomars förslag till
aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Ett projekt som planeras är
Eftermiddagsbibliotek vilket riktar in sig till barn i åldrarna 9–14 år och
kommer genomföras i biblioteket under eftermiddagarna. Detta förslag
kommer därför integreras i planeringen av projektet för att locka barn till
verksamheten. Som tidigare nämnts blir det svårt att montera fasta parker,
biblioteket kommer dock köpa in banor i plast som kan lånas och användas på
plats genom sitt bibliotekskort, på samma sätt som när man lånar en bok. I
kulturhuset på plan 5 i lokalen Sagorummet kan barnen använda banorna och
spela. Sagorummet har stora fönster som innebär att personalen lätt kan
övervaka utifrån samt att det ger ljusinsläpp. Sagorummet är även utformat så
att det finns en gradäng bestående av två plan vilket innebär att barn som inte
spelar kan sitta och titta på samt att barnen själva kan organisera en turnering.
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Datum

Vår beteckning

2019-02-11

KS 17/0388

Beybladeturnering
Kultur- och fritidskontoret ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett
rikare kultur- och fritidsliv. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att
stödja föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera
fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden anser att en beybladeturnering är
något som med fördel kan arrangeras av föreningslivet, till exempel av en barnoch ungdomsförening. Förslagsställaren uppmuntras därför att själv starta eller
gå med i en förening och sedan söka bidrag av kommunen för att förverkliga en
turnering som denna.

Barnperspektiv
Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Att
Upplands-Bro och biblioteket införskaffar och tillgodoser barn med
beybladearenor bidrar därmed till uppfyllandet av artikel 31.
Detta förslag avlastar skolor och ger biblioteket både en möjlighet att locka
äldre barn till verksamheten samt bidra med lek under organiserade former.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Bilagor
1. Medborgarförslag om att skapa en beybladepark samt turnering.
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 Medborgarförslag om att skapa en
Beybladepark samt turnering.
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Biblioteket
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 163

2017-12-20

Medborgarförslag om att skapa en
Beybladepark samt turnering
Dnr KS 17/0388

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beredning.
__________

Sammanfattning
Edwin Jonsson har den 19 december 2017 inkommit med ett medborgarförslag
om att anordna en Beybladepark och att kommunen arrangerar en
Beybladeturnering.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017

Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

<
den 19 december 2017 17:45
Kommun
medborgarförslag

>

Hej!
Jag heter
och är 9 år.
Jag har 2 förslag som jag skulle vilja att kommunen ska genomföra.
1. att det ska ordnas en Beybladepark med fasta arenor där man kan träffas och spela.
2. Jag vill gärna att kommunen arrangerar en Beybladeturnering som så småningom kan få växa
till en turnering över hela landet. SM i Beyblade!
Argument:
Hur coolt skulle inte det vara? Beyblades är väldigt populärt bland skolbarn och har varit det i 18
år redan. Många får inte spela Beyblade i skolan, så vi behöver en plats att vara på. Skulle man
kunna börja i kulturhuset? Då skulle man också kunna ha introduktion och man kan lära sig av
varandra.
Kommunen kan bli först i landet med en sån här grej, det skulle ge reklam för kommunen
Det skulle kunna komma med i TV!
Jag ser fram emot ert svar!
vänliga hälsningar

Virusfritt. www.avast.com

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2018-12-04

Medborgarförslag om att skapa en
beybladepark samt turnering
Dnr KFN 18/0093

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar
vidare medborgarförslaget till Kultur- och fritidskontoret för att
samordna förslaget med projektet Eftermiddagsbibliotek.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går
vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att
denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet.

Sammanfattning
Edwin Jonsson lämnade den 19 december in ett medborgarförslag vilket ombad
kommunen att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren
motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn
i 18 år. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och
sändas i TV.
Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet
Eftermiddagsbibliotek. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan
åldrarna 9-14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar
vidare medborgarförslaget till Kultur- och fritidskontoret för att
samordna förslaget med projektet Eftermiddagsbibliotek.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går
vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att
denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet.
Beslutet skickas till:




Förslagsställaren
Biblioteket
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-12-04

6 (15)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2019-01-14

KS 17/0253

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Motion om tiggeriförbud
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ålägger kommunstyrelsen att
formulera ett uppdrag i enlighet med motionen. Kommunfullmäktige anser
därmed motionen besvarad.

Sammanfattning
Fredrik Kjos (M) har i en motion inkommen den 1 september 2017 föreslagit
att kommunledningskontoret får i uppdrag att:



ta fram förslag på utformning av ett tiggeriförbud för Upplands-Bro
ta fram förslag på regelverk för att förhindra att olovliga boplatser
uppstår och permanentas i Upplands-Bro.

Anledningen som anförs i motionen är att accepterat tiggeri inte löser
grundproblematiken för de som tigger samt att det finns risk för att det skapas
social oro och polarisering.
Vellinge kommun införde ett förbud mot tiggeri på vissa offentliga platser.
Efter att underinstanserna underkänt förbudet har Högsta
förvaltningsdomstolen i ett avgörande kommit fram till att förbudet får
tillämpas. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kommunen inte
behöver visa att det förekommit sådana ordningsstörningar som motiverar ett
förbud. Kommunens tiggeriförbud är geografiskt begränsat och kan inte anses
som onödigt eller obefogat långtgående. Förbudet är dessutom tillräckligt
tydligt utformat, möjligt att tillämpa och strider inte heller mot ordningslagen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I och med Högsta domstolens avgörande finns praxis på hur ett tiggeriförbud
kan se ut för att det ska kunna få tillämpas varför det finns förutsättningar för
att ta fram ett förslag på utformning av ett tiggeriförbud i Upplands-Bro
kommun. Då olovliga boplatser har ett nära samband med tiggeri är det
lämpligt att se över även denna fråga inom ramen för samma uppdrag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse KS 17/0253 från den 14 januari 2019



Motion om tiggeriförbud inkommen den 1 september 2017

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

2019-01-14

Datum

Vår beteckning

2018-04-11

KS 17/0253

Kommunledningskontoret

Ärendet
Fredrik Kjos (M) har i en motion inkommen den 1 september 2017 föreslagit
att kommunledningskontoret får i uppdrag att:



ta fram förslag på utformning av ett tiggeriförbud för Upplands-Bro
ta fram förslag på regelverk för att förhindra att olovliga boplatser
uppstår och permanentas i Upplands-Bro

Anledningen som anförs i motionen är att accepterat tiggeri inte löser
grundproblematiken för de som tigger samt att det finns risk för att det skapas
social oro och polarisering.
Försök till att förbjuda tiggeri har genomförts i bl.a. Vellinge kommun genom
att kommunfullmäktige i kommunen den 20 september 2017 beslutade att anta
förslag till allmänna ordningsföreskrifter i vilka stadgades förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri). Bakgrunden till önskat förbud var att tiggeriet
orsakade ordningsstörningar och att kommuninvånarna i Vellinge framfört
klagomål då de känt sig störda och otrygga av den passiva pengainsamlingen.
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen i Skåne län och den 23 oktober 2017
upphävde länsstyrelsen beslutet om tiggeriförbud.
Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten i
Malmö avslog kommunens överklagande då rätten ansåg att Vellinge kommun
inte visat att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning
och karaktär att det med hänsyn till den allmänna ordningen på de platser som
omfattades av beslutet var motiverat att införa förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) i ordningsföreskrifterna.
Vellinge kommun överklagade domen och yrkade att kammarrätten skulle
fastställa kommunfullmäktiges beslut. Kammarrätten instämde dock i
förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet.
Den 17 december 2018 har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat dom i
saken och kommit fram till att den ordningsföreskrift i Vellinge kommun som
förbjuder tiggeri inte kan underkännas och således att beslutet om att införa
ordningsföreskriften ska gälla. Domstolen konstaterar i domen att kommunen
inte behöver visa att det förekommit sådana ordningsstörningar som motiverar
ett förbud. Tiggeriförbudet är geografiskt begränsat och kan inte anses som
onödigt eller obefogat långtgående. Förbudet är dessutom tillräckligt tydligt
utformat, möjligt att tillämpa och strider inte heller mot ordningslagen.
En kommun får meddela de föreskrifter för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats, 3 kap. 8 § ordningslagen, OL, och 1 §
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
att meddela lokala föreskrifter. Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet enligt 3 kap. 12 § OL.
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2019-01-14

Datum

Vår beteckning

2018-04-11

KS 17/0253

Kommunledningskontoret
Kommunerna bemyndigande är inte begränsande till ett visst innehåll eller typ.
Föreskrifterna får dock inte komma i konflikt med föreskrifter av högre rang
eller gälla sådana ämnen som måste regleras genom lag. De måste också ha ett
visst syfte, inte vara för långtgående samt ges en tillräckligt tydlig utformning.
Föreskrifterna ska också vara möjliga att tillämpa. Kommunala
ordningsföreskrifter måste ha till syfte att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats, det vill säga i kommunen eller en del av denna.
Av praxis följer att lokala ordningsföreskrifter inte får vara för långtgående
avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt
innehåll. Exempelvis har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller
starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående (RÅ
1997 ref. 41). Allmänt sett gäller att ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts
tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften tillåtas vara. Det
är kommunerna som bäst kan avgöra om en viss företeelse bör regleras genom
ordningsföreskrifter eller inte.
I och med Högsta domstolens avgörande finns praxis på hur ett tiggeriförbud
kan se ut för att det ska kunna få tillämpas varför det finns förutsättningar för
att ta fram ett förslag på utformning av ett tiggeriförbud i Upplands-Bro
kommun. Då olovliga boplatser har ett nära samband med tiggeri är det
lämpligt att se över även denna fråga inom ramen för samma uppdrag.

Barnperspektiv
Kommunen har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten har ett
särskilt ansvar för barn. I de fall förvaltningen får kännedom om barn som
lever under missförhållanden utreds deras situation och behov av skydd på
samma sätt, oavsett om de bor eller vistas i kommunen. Givet detta är förslaget
till beslut utarbetat med hänsyn till barnets bästa.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf Kommundirektör
Bilagor
1. Motion om tiggeriförbud inkommen den 1 september 2017
Beslut sänds till
 Frågeställaren
 Kommundirektör
 Kanslichef
 Utvecklingschef
 Kommunjurist
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Datum

Vår beteckning

2019-02-01

KS 18/0112

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Motion om Bostad åt alla / Hem för alla
Förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till Kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 19 mars 2018 att
Kommunfullmäktige ger Upplands-Brohus i uppdrag att
-

Bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder
för rimlig kostnad
- Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden
och placeras i kollektivtrafiknära lägen.
- Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en
balanserad och blandad befolkningsstruktur.
- Vid planering av ny bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas
som t.ex. kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende.
- Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning
alltid ingå.
Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor
bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag



Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 19 mars 2018 lämnade Vänsterpartiet ovan refererad motion där flera
yrkanden listades gällande bostadsbyggande och planering vid nybebyggelse.
Avseende yrkandet att Upplands-brohus ges uppdraget att bygga bostäder så
att våra medborgare har tillgång till bostäder till en rimlig kostnad anförs
följande.
Det bästa sättet att bygga bostäder som våra medborgare har råd med är att
hålla nere produktionskostnaderna. Detta är en fråga som SABO, en till
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
Upplands-brohus ansluten intresseorganisation, arbetat mycket intensivt med
under flera år. Ett resultat av detta arbete är de så kallade koncepthusen som
innebär att man standardiserat byggandet och därigenom ”återvinner” delar av
processen, vilket innebär att man kan avropa olika typer av hus till en ”fast
kostnad”. Koncepthusen har påverkat produktionskostnaderna positivt vilket
också kan påverka hyrorna positivt. Men vi befinner oss på en marknad som
påverkas av utbud och efterfrågan. De senaste årens högkonjunktur har drivit
upp produktionskostnaderna. Mellan 2010 och 2017 steg priset för att bygga
bostäder (BPI) med 40 procent, trots att inflationen (KPI) bara steg med 7
procent.
Det har tidigare funnits möjlighet att hålla hyrorna nere med hjälp av de
statliga investeringsstöden för hyresrätter som innebar ett sätt att hålla nere
produktionskostnaderna för fastighetsägarna. Då gavs stöd med X antal tusen
kronor per kvadratmeter beroende på var i landet man byggde och för att få
stödet var hyran villkorad. I den nya statsbudgeten är detta stöd borttaget varför
denna möjlighet inte längre finns.
Det projekt för nybyggnation av hyreslägenheter som ligger närmast i tiden för
Upplands-Brohus är Köpmanvägen. Här planeras just koncepthus.
En målsättning vid nyproduktion av hyresbostäder är alltid att göra detta till en
produktionskostnad som tillåter skäliga hyresnivåer och Upplands-Brohus
anser sig ha ett genomgående fokus på frågan i sina nyproduktionsprocesser.
Avseende yrkandet att Upplands-brohus ges uppdraget att ny bebyggelse i
första hand bör utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i
kollektivtrafiknära lägen anförs följande.
Arbetet med placering av ny bebyggelse ligger väl i linje med det arbete som
pågår i samband med framtagande av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro
och Kungsängen. Upplands-brohus deltar i arbetet och ett av fokusområdena är
just trafikfrågor. För en väl fungerande kollektivtrafik krävs att det finns vägar
att ta sig fram på. Det är på sina håll ett problem i bl.a. Bro där det till vissa
platser inte går att ta sig fram utan att köra runt långa sträckor.
Upplands-Brohus arbetar med denna fråga genom sitt medverkande i
framtagandet av den nya FÖP:en dessutom har de framfört önskemål om att få
in kollektivtrafik i Bro centrum för att på så sätt gynna handeln, vilket även
skulle påverka tryggheten positivt för de hyresgäster som bor i närheten.
Avseende yrkandet att Upplands-Brohus ges uppdraget att nya områden ska
planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad
befolkningsstruktur anförs följande.
Upplands-Brohus arbetar löpande med denna fråga, dels inom ramen för
strategin ett långsiktigt hållbart Bro samt inom ramen för FÖP-arbetet. Detta
handlar om att få in bostadsrätt- och äganderätt där hyresrätten dominerar och
vice versa. Upplands-Brohus lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen, i
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Kommunledningskontoret
gamla Bro, är ett bra exempel på detta. Även de planerade hyreshusen på
Köpmanvägen i Bro är ett exempel på detta.
Avseende yrkandet att Upplands-Brohus ges uppdraget att vid planering av ny
bebyggelse skall alternativa boendeformer främjas såsom kollektivboende,
flergenerationsboende och kooperativt boende anförs följande.
Valet av vilken typ av bostäder som ska byggas baseras på vad det finns för
efterfrågan. Möjligheten som sådan att bygga denna typ av kategoriboenden
finns för Upplands-Brohus som allmännyttigt bolag men den satsning som man
väljer att göra måste alltid återspegla den efterfrågan som råder. Inför varje
nybyggnation görs en avvägning mot vilken efterfrågan som råder.
Avseende yrkandet att Upplands-Brohus ges uppdraget att vid planering av ny
bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning alltid ingå anförs följande.
Upplands-Brohus har krav på sig att sträva efter miljöbyggnad silver, som
innebär högre krav än BBR (Boverkets byggregler). Vid nybyggnation tas
alltid miljöaspekten i centralt beaktande. Upplands-Brohus har under en längre
tid försökt rekrytera kompetens inom området och har förhoppningar om att
lyckas med detta inom en snar framtid.
Som underlag för denna tjänsteskrivelse har synpunkter och information
inhämtats från tjänstemän inom ledningsgruppen på Upplands-Brohus via mail
och telefon.
Denna tjänsteskrivelse redovisar att Upplands-Brohus arbete med dessa frågor
bedrivs i linje med framförda yrkanden varför Kommunledningskontoret
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med denna
tjänsteskrivelse.

Barnperspektiv
Tak över huvudet och den trygghet som hemmet innebär är grundläggande
förutsättningar för barns hälsa och välmående. Ämnet som behandlas i denna
motion har därför betydelse för barn och ungas livsvillkor.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. kommundirektör
Bilagor
1. Motion från Vänsterpartiet den 19 mars 2018
Beslut sänds till
 Vänsterpartiet.
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Sanna Ajaxén
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Upplands-Bro kommun

Kommunfullmäktige
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Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Motion om att bo bra också som årsrik i
Upplands-Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens
yttrande.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i UpplandsBro till kommunen från Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta
del av motionen för yttrande.
Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om 1) rätt till vårdboende
85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3) uppdra till
kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för
70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka
för attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro.
Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin
tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende
85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer
utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över
av biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i
revideringen av kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete.
Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram av socialkontoret
vid detaljplanearbete.

Beslutsunderlag
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

•

Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro
kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018

Ärendet
Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-
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Bro till kommunen. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta del av motionen
för yttrande.
Liberalerna för fram i sin motion att de sista åren i livet ska vara lika värdefulla
som de första och att ingen ska behöva vara orolig för att inte får den omsorg
som de behöver. Valfriheten behöver ökas och byråkratin minskas, individer
ska kunna välja sitt boende och sin boendesituation när man blir äldre.
Människors boendesituation kan bidra till en känsla utav ensamhet och
isolering men även till en känsla utav sammanhang och gemenskap beroende
på bostad. Liberalerna anser att det finns för många hinder för äldre att i
praktiken kunna ändra på sin livssituation och att möjligheten att flytta till ett
anpassat boende är alltför små. Liberalerna för fram att följande fyra förslag
kan bidra till en ökad valfrihet och möjlighet för årsrika invånare i kommunen
att påverka sin livssituation:
Rätt till vårdboende 85 +
Alla över 85 år ska om de så önskar erhålla förtur till
servicehus/trygghetsboende. Dagens grundregel att sökanden ska ha varaktiga
och grundläggande behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i det
egna hemmet behöver såldes mjukas upp.
Rätt till vårdboende när hemtjänst blir omfattande
Liberalerna anser att alla äldre med stort behov av hemtjänst bör, om de själva
vill, få flytta till vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg i fall den äldre
har behov av mycket omfattande hemtjänst. Vård- och omsorgsboende ska
beviljas om de äldre har så pass mycket hemtjänst att det inte blir dyrare för
denne att bo på ett vård- och omsorgsboende. Prövningen ska dock alltid ske
efter den äldres individuella behov.
Mer trygghetsboende för 70 +
Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende eller liknande som är tillgängliga,
har nära till service och dit äldre kan flytta utan biståndsbedömning. Arbetet
med fler trygghetsboenden bör dels utvecklas genom kommunstyrelsen och
berörda nämnder och dels genom kommunens Äldreplan.
Attraktiva seniorboenden
Liberalerna anser att det bör byggas fler attraktiva seniorboenden i kommunen.
Privata aktörer ska kunna bygga seniorboenden i kommunen så som marknära
bostadsrätter eller bostäder med särskilda kvaliteter som vinterträdgårdar.
Koncepten kan passa i alla kommundelar och kommunen bör aktivt underlätta
att dessa seniorboenden kan byggas.
Sammanfattningsvis så föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta om
1) rätt till vårdboende 85 +, 2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, 3)
uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder att tillskapa mer
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trygghetsboende för 70+ samt (4) att uppdra till kommunstyrelsen och berörda
nämnder att verka för attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro.

Socialkontorets synpunkter
Socialkontoret kommenterar Liberalernas fyra förslag under respektive rubrik:
Rätt till vårdboende 85 +
Rätt till vårdboende till alla invånare över 85 år är ett utredningsuppdrag i
Äldre- och omsorgsnämndens budget 2019. Socialkontoret har i uppdrag att
utreda denna fråga under året.
Rätt till vårdboende när hemtjänst blir omfattande
Biståndsenheten är den enhet inom socialkontoret som beslutar om hemtjänst
och dess insatser. Biståndsenheten är mest lämplig att se över detta förslag.
Socialkontoret ska se över förslaget i förhållande till lagstiftning, förordningar
samt riktlinjer och handläggningsmanualer.
Mer trygghetsboende för 70 +
Socialkontoret koordinerar arbetet för revidering av kommunens Äldreplan.
Behovet av fler lägenheter i trygghetsboende till kommunens invånare som är
över 70 år kan tas med i Äldreplanen när de revideras under 2019. Kontoret
kan även bevaka och lyfta behovet i arbete med detaljplaner. Socialkontoret
inväntar föreslagen lagändringen för kommuners möjlighet att inrätta
biståndsbedömt trygghetsboende för äldre som beslutades i november 2018.
Lagändringen planeras träda i kraft den 2 april 2019 och kan påverka
Liberalernas förslag.
Attraktiva seniorboenden
Varken Äldre- och omsorgsnämnden eller socialkontoret handhar eller ansvarar
för frågan om att bygga attraktiva seniorboenden i kommunen. Kontoret kan
dock även här bevaka och lyfta frågan i detaljplanearbetet.

Barnperspektiv
Kommunen ska arbeta för att barn och unga som har föräldrar med insatser
inom äldreomsorg och hemsjukvård inte glöms bort i handläggningsprocessen.
Barnperspektivet ska alltid beaktas i alla utredningar.
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Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Bilagor
1. Motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro kommun,
Liberalerna, den 13 juni 2018
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum:

2019-01-28

Remissyttrande - motion om att bo bra
också årsrik i Upplands-Bro
Dnr ÄON 19/0014

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till
yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro
kommun
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i
enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i UpplandsBro till kommunen ifrån Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta
del utav motionen för yttrande.
Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om (1) rätt till vårdboende
85 +, (2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, (3) uppdra till
Kommunstyrelse och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för
70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för
attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro.
Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin
tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende
85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer
utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över
utav biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i
revideringen utav kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete.
Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram utav socialkontoret
vid detaljplanearbete.

Beslutsunderlag
•
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018
Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro
kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till
yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro
kommun
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i
enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-01-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Ahlin (S) föreslår att förslaget ska ändras till att åldern för rätt till
vårdboende ska ändras till 80 + istället för 85 +.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt
Kerstin Ahlins (S) förslag till beslut. Ordförande ställer de två förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Vi Socialdemokrater tycker att 85 år, för att få möjlighet att få
trygghetsboende är för högt. För att minska risken för att uppleva osäkerhet i
sitt boende, på grund av till exempel en ökad sjukdomsbild, så bör åldern sättas
till 80 år istället för 85 år. Det ökar valmöjlighet för flera och det ökar
vitaliteten på vård och omsorgsboendet, fler blir piggare och man kan hjälpa
varandra mer utan att känna hjälplöshet och minskar behovet av att söka hjälp
från kommunen. Det ger en social vinning för brukare/boende i ett incitament
av social samvaro och en möjlighet att bidra.”
Kristina Henriksson (V) stödjer ovanstående protokollsanteckning.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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Sanna Ajaxén

2019-02-12

KS 18/0127

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen

1 (3)

Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Motion om mensskydd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då det är landstinget som
ansvarar för ungdomsmottagningen och bekostar verksamheten.

Sammanfattning
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om
gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer
Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så
att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år
i kommunen.
Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver
ungdomsmottagningen på uppdrag från landstinget men landstinget ska bekosta
dess verksamhet, där mensskydd ingår.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2019



Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.



Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24
mars 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om
gratis mensskydd. Förslagsställaren för fram att Österåker kommun infört en
satsning på mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Ungdomsmottagningen i
Österåker kommun har fått extra medel till sin verksamhet för att kunna dela ut
gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år. Kerstin Åkare
anser att individer inte kan välja kön när de föds och att kvinnor inte
följaktligen kan välja att ha mens eller inte. Kostnaderna för mensskydd som
drabbar alla kvinnor är därför en orättvisa.
Kerstin Åkare yrkar därför att Upplands-Bro kommun följer Österåkers
exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så att de kan
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dela ut mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år i
kommunen.

Österåker kommun
Österåker kommun införde under november 2017 en försöksperiod med
kostnadsfria mensskydd till tjejer och kvinnor mellan 12 och 23 år.
Ungdomsmottagningen erhöll en budget på 40 000 kr för satsningen.
Satsningen var ett initiativ från kommunensstyrelsens ordförande Michaela
Fletcher (M) efter ett besök på en gymnasieskola där ungdomarna påtalade att
de varje månad behövde lägga ut stora kostnader för hygienartiklar.
Ungdomarna i Österåker kan vända sig till ungdomsmottagningen där de
förutom bindor och trosskydd även kan hämta ut ett mindre antal tamponger
och mensskoppar. Vissa produkter för mensskydd finns även att få på
Österåkers gymnasium samt Skärgårdsgymnasiet.

Socialkontorets synpunkter
Socialkontoret har varit i kontakt med Pia Jonason som är barnmorska och chef
på ungdomsmottagningen i Österåker kommun. Hon upplever att projektet har
varit lyckat men att budgeten på 40 000 kr inte räckt till för att täcka upp för
kostnaderna avseende gratis mensskydd till målgruppen. Enhetschefen har inte
fått någon budget eller några indikationer på att försöket ska förlängas under
2019.
Mervärdet med försöket är enligt enhetschefen att ungdomsmottagningen
fångar upp målgruppen med unga tjejer tidigare. 10–12 åringar som hämtar ut
gratis mensskydd får möjlighet att prata om smärta och andra problem kopplat
till mens tidigare. Ungdomen får även prata om kroppen eller funderingar i
allmänhet.
För att göra en uträkning på hur mycket en satsning på gratis mensskydd kan
kosta Socialnämnden utgår socialkontoret från en schablonkostnad på 100 kr
för mensskydd och tjej per månad. Det finns cirka 750 stycken tjejer mellan 12
och 23 år i Upplands-Bro kommun. En schablonbudget för mensskydd är
75 000 kr i månaden. Mensskydd för ett helt år blir 900 000 kr. Antagandet
bygger på inköp av bindor eller tamponger och ej menskoppar som ger en
engångskostnad vid inköp.
Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver
ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget och all personal är anställd
utav nämnden. Socialnämnden finansierar kuratorinsatsen och får ersättning
ifrån landstinget för barnmorske- och läkarinsatser. Landstinget bekostar även
verksamheten idag där det ingår till exempel test för könssjukdomar och
graviditet, kondomer och dagen-efter-piller för målgruppen 12–23 år, vilket
framgår i avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 2016–2018
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avseende Upplands-Bro ungdomsmottagning. Gratis mensskydd ska även det
således bekostas utav landstinget.
Socialkontoret ser positivt på de mervärden som projektet i Österåker har
medfört. Kontorets uppfattning är att Ungdomsmottagningen i Upplands-Bro
kommun fångar upp denna målgrupp när de genomför sin uppsökande
verksamhet samt sina besök på kommunens skolor. Förebyggande arbete med
målgruppen 12–23 år ska dock alltid utvecklas med ungdomarna i fokus.

Barnperspektiv
Ungdomsmottagningens verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 12–23 år.
Barnperspektivet ska beaktas i all dess verksamhet.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Bilagor
1. Socialnämndens beslut § 12 Remissyttrande - motion om mensskydd
2. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018
3. Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 mars 2018
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 12

2019-01-31

Remissyttrande - motion om
mensskydd
Dnr SN 18/0059

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på
motion om mensskydd.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens yttrande

Sammanfattning
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om
gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer
Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så
att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år
i kommunen.
Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver
ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget men landstinget ska
bekosta dess verksamhet, där mensskydd ingår.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018



Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24
mars 2018

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

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen

10 (23)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Stina Forsberg

2018-10-02

SN 18/0059

Socialkontoret

Socialnämnden

1 (3)

Er beteckning

stina.forsberg@upplands-bro.se

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

Sammanfattning
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om
gratis mensskydd. Kerstin Åkare yrkar att Upplands-Bro kommun följer
Österåkers exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så
att de kan dela ut gratis mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år
i kommunen.
Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver
ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget men landstinget ska
bekosta dess verksamhet, där mensskydd ingår.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018



Bilaga - Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24
mars 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 10 april 2018 inkom en motion ifrån Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, om
gratis mensskydd. Förslagsställaren för fram att Österåker kommun infört en
satsning på mensskydd till unga mellan 12–23 år. Ungdomsmottagningen i
Österåker kommun har fått extra medel till sin verksamhet för att kunna dela ut
gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 12 – 23 år. Kerstin Åkare
anser att individer inte kan välja kön när de föds och att kvinnor inte
följaktligen kan välja att ha mens eller inte. Kostnaderna för mensskydd som
drabbar alla kvinnor är därför en orättvisa.
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Datum

Vår beteckning

2018-10-02

SN 18/0059

Kerstin Åkare yrkar därför att Upplands-Bro kommun följer Österåkers
exempel och ger ungdomsmottagningen ett ekonomiskt tillskott så att de kan
dela ut mensskydd till alla flickor och kvinnor mellan 12–23 år i kommunen.

Österåker kommun
Österåker kommun införde under november 2017 en försöksperiod med
kostnadsfria mensskydd till tjejer och kvinnor mellan 12–23 år.
Ungdomsmottagningen erhöll en budget på 40 000 kr för satsningen.
Satsningen var ett initiativ ifrån kommunensstyrelsens ordförande Michaela
Fletcher (M) efter ett besök på en gymnasieskola där ungdomarna påtalade att
de varje månad behövde lägga ut stora kostnader på hygienartiklar.
Ungdomarna i Österåker kan vända sig till ungdomsmottagningen där de
förutom bindor och trosskydd även kan hämta ut ett mindre antal tamponger
och mensskoppar. Vissa produkter för mensskydd finns även att få på
Österåkers gymnasium samt Skärgårdsgymnasiet.

Socialkontorets synpunkter
Socialkontoret har varit i kontakt med Pia Jonason som är barnmorska och chef
på ungdomsmottagningen i Österåker kommun. Hon upplever att projektet har
varit lyckat men att budgeten på 40 000 kr inte räckt till för att täcka upp för
kostnaderna avseende gratis mensskydd till målgruppen. Enhetschefen har inte
fått någon budget eller några indikationer på att försöket ska förlängas under
2019.
Mervärdet med försöket är enligt enhetschefen att ungdomsmottagningen
fångar upp målgruppen med unga tjejer tidigare. 10–12 åringar som hämtar ut
gratis mensskydd får möjlighet att prata om smärta och andra problem kopplat
till mens tidigare. Ungdomen får även prata om kroppen eller funderingar i
allmänhet.
För att göra en uträkning på hur mycket en satsning på gratis mensskydd kan
kosta Socialnämnden utgår socialkontoret ifrån en schablonkostnad på 100 kr
för mensskydd och tjej per månad. Det finns cirka 750 stycken tjejer mellan
12–23 år i Upplands-Bro kommun. En schablonbudget för mensskydd är
75 000 kr i månaden. Mensskydd för ett helt år blir 900 000 kr. Antagandet
bygger på inköp utav bindor eller tamponger och ej menskoppar som ger en
engångskostnad vid inköp.
Ungdomsmottagningen är en landstingsdriven verksamhet som ingår i
Stockholms läns sjukvårdsområde. Socialnämnden driver
ungdomsmottagningen på uppdrag ifrån landstinget och all personal är anställd
utav nämnden. Socialnämnden finansierar kuratorinsatsen och får ersättning
ifrån landstinget för barnmorske- och läkarinsatser. Landstinget bekostar även
verksamheten idag där det ingår till exempel test för könssjukdomar och
graviditet, kondomer och dagen-efter-piller för målgruppen 12–23 år, vilket
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2018-10-02
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framgår i avtalet mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 2016–2018
avseende Upplands-Bro ungdomsmottagning. Gratis mensskydd ska även det
således bekostas utav landstinget.
Socialkontoret ser positivt på de mervärden som projektet i Österåker har
medfört. Kontoret uppfattning är att Ungdomsmottagningen i Upplands-Bro
kommun fångar upp denna målgrupp när de genomför sin uppsökande
verksamhet samt sina besök på kommunens skolor. Förebyggande arbete med
målgruppen 12–23 år ska dock alltid utvecklas med ungdomarna i fokus.

Barnperspektiv
Ungdomsmottagningens verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 12–23 år.
Barnperspektivet ska beaktas i all dess verksamhet.

Eva Folke
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef kvalitet- och
verksamhetsstöd

Bilagor
1. Motion om mensskydd, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 24 mars 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt

3 (3)

Motion om mensskydd
Nu satsar Österåker kommun på gratis mensskydd till unga mellan
12 och 23 år.
Efter ett besök på en gymnasieskola blev den moderata politikern Michaela Fletcher
(M) uppmärksammad på att kostnaderna för menskydd är en orättvisa som drabbar
alla kvinnor.
När du föds kan du inte välja kön. Följaktligen kan kvinnor inte välja att ha eller inte
ha mens.
I Österåker satsar man nu extra pengar i ungdomsmottagningens verksamhet för att
de ska kunna dela ut gratis mensskydd till flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år.

Därför yrkar Vänsterpartiet att
Upplands-Bro kommun följer Österåkers exempel som innebär att Ungdomsmottagningen får ett ekonomiskt tillskott så att de kan dela ut mensskydd till alla
flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år.

Kungsängen den 24 mars 2018

Kerstin Åkare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sanna Ajaxén

2019-02-12

KS 17/0313

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen

1 (4)

Er beteckning

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Motion om fältassistenter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Upplands-Bro kommun går inte vidare med förslaget då kommunen redan
bedriver åtgärder för målgruppen och inväntar resultat och prognos från projekt
med förebyggande syfte.

Sammanfattning
Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter från Kerstin Åkare,
Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra
fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar
som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en
framtid.
Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra
trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de
åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det
inte finns behov att anställa fyra fältassistenter.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2019



Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.



Bilaga- motion om fältassistenter den 21 oktober 2017.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter ifrån Kerstin Åkare,
Vänsterpartiet. Förslagsställaren anser att kommunen behöver en bra
verksamhet som riktar sig direkt till ungdomar, framförallt de ungdomar som
har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en framtid.
Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra stycken
fältassistenter som permanent arbetar med målgruppen. Organisatoriskt ska de
ligga under trygghetssamordnaren på kommunledningskontoret. Med
fältassistenter får kommunen möjlighet att samarbeta med både företagare och
olika myndigheter på ett proaktivt och långsiktigt sätt.
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Fältassistenterna kan även enligt förslagsställaren, hjälpa kommunens
ungdomar på ”en väg som innebär framtidstro och tro på den egna förmågan att
skapa sig ett värdigt liv.” samt att ”det är den bästa, billigaste och mest
långtidsverkande trygghetsskapande åtgärd vi kan göra i kommunen, långt
effektivare än ordningsvakter och mer polis.”

Upplands-Bro kommuns arbete med målgruppen
En fältassistent arbetar både förebyggande och främjande med ungdomar på de
arenor där ungdomarna befinner sig. Fältassistenten arbetar på individ-, gruppoch strukturell nivå gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala
problem samt arbetar trygghetsskapande. Ofta sker det en samverkan mellan
fältassistenter och till exempel skola, polis, kultur- och fritid samt andra som
arbetar med ungdomar.
Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra
trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. De projekt
som bedrivs utgår även ifrån samma arbetssätt som en fältassistents.
Sociala insatsgruppen
I början av 2018 ansökte socialkontoret medel ur den sociala
investeringsfonden till projektet sociala insatsgrupper (SIG). En ansökan som
beviljades. Målgruppen för SIG är ungdomar och unga vuxna mellan 13–29 år
som befinner sig i utanförskap och kriminalitet men som är redo att ändra sitt
negativa leverne och bli självförsörjande. Samverkan sker mellan interna
aktörer så som socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och utbildningskontoret
samt externa aktörer som Arbetsförmedlingen, polisen, Fryshuset och
Frivården. Arbetet leds utav en projektledare som bedriver en uppsökande
verksamhet utav målgruppen. Ytterligare en lots ska anställas under hösten
2018.
Brobyggarna
Medel ur fonden har även beviljats till det treåriga projektet ”Brobyggarna”.
Syftet med detta projekt är att öka tryggheten och den sociala
sammanhållningen i kommunen. Målet i sin tur är att öka ungas inflytande, öka
samverkan mellan kommunen och föreningsliv samt att stötta föräldrar.
Kommunen annonserade ut tre tjänster som Brobyggare under sommaren 2018
och arbetet startar upp under hösten 2018.
”We Empower” och ”Insteget”
Förutom dessa två projekt beslutade Kommunstyrelsen den 30 maj 2018 att
bevilja medel ur den sociala investeringsfonden till ytterligare två projekt, ”We
Empower – hälsofrämjande fritidsgård” samt ”Insteget”.
”We Empower – hälsofrämjande fritidsgård” är en satsning på ungdomars
fritid. Syftet med projektet är att förebygga att ungdomar utvecklar eller fastnar
i ett normbrytande beteendemönster. En metod för att motverka detta är att
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skapa en meningsfull fritid under raster, kvällar och helger samt att arrangera
föräldrautbildningar.
”Insteget” riktar sig i sin tur till ungdomar mellan 15 och 24 år som varken är
sysselsatta i studier eller arbete. Målet är att nå ökad sysselsättning och ökad
livskvalitet för den enskilda ungdomen och därmed minska risken för
utanförskap. Arbetet med ungdomarna individanpassas och anpassas även
utifrån ålder. Det långsiktiga målet för uppdraget är att ungdomarna får en fast
etablering på arbetsmarknaden. Projektet syftar även till att öka tryggheten i
kommunen och ge ungdomar i utanförskap en ljusare syn på framtiden.
Fryshuset
Sedan 2017 samarbetar kommunen med Fryshuset. Projektettiden är satt till
och med 2019 och dess syftet är att öka tryggheten och framtidstron för
kommunens unga, framförallt de unga som bor i tätorten Bro. Fokus ligger på
att öka delaktigheten hos unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i
destruktiva miljöer, sammanhang eller utanförskap. Målgruppen för projektet
är ungdomar mellan 13–27 år. Fokus ligger på individer mellan 15–19 år.
Fryshuset bedriver flertalet utav aktiviteter för målgruppen så som att coacha
ungdomar som vill starta aktiviteter, utbilda ungdomar som valt att arbeta för
trygghet och gemenskap i Bro samt skapa förutsättningar för att inspirera
lokala aktörer till att samverka för trygghet och ungas delaktighet.
Ungdomsstödjarna
Utöver dessa projekt bedriver socialkontoret en ordinarie verksamhet med två
ungdomsstödjare. Ungdomsstödjarna ingår stöd- och behandlingsenheten och
utgår ifrån kontorets Härnevimottagning i Bro. Ungdomsstödjarna arbetar
förebyggande, riktat mot ungdomar genom att vara ute i skolor och på
fritidsgårdar. De arbetar även med enskilda ungdomar på uppdrag av
myndighetsenheten. Det enskilda arbetet består bland annat av
påverkanssamtal samt stöd i träningsläger och fritidsaktiviteter.

Socialkontorets synpunkter
Utifrån de åtgärder och aktiviteter som Upplands-Bro kommun redan bedriver
idag för målgruppen anser socialkontoret att det inte finns något behov av att
anställa fyra fältassistenter.
Projekteten med SIG samt Brobyggarna har nyligen startat och deras
verksamhet med tillhörande aktiviteter bör utvärderas för att se om det finns
ytterligare, eller annat behov, för att stötta målgruppen. Varken SIG eller
Brobyggarna är fulltaliga med sin bemanning i dagsläget, vilket gör det svårt
att se om projekten uppfyller sina syften fullt ut.
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Barnperspektiv
Ungdomsarbetet inom socialtjänsten präglas utav barnperspektivet. Samtliga
beslut och insatser beaktar alltid ungdomens bästa.
Kommunledningskontoret

Karl Öhlander
Tf. Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Bilagor
1. Socialnämndens beslut § 13 Remissyttrande - motion om fältassistenter
2. Motion om fältassistenter den 21 oktober 2017

4 (4)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 13

2019-01-31

Remissyttrande - motion om
fältassistenter
Dnr SN 18/0060

Beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på
motion om fältassistenter.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
Socialnämndens yttrande.

Sammanfattning
Den 21 oktober 2017 inkom en motion om fältassistenter ifrån Kerstin Åkare,
Vänsterpartiet. Förslagsställaren för fram att kommunen bör anställa fyra
fältassistenter. Assistenterna ska permanent arbeta med målgruppen ungdomar
som har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att skapa sig en
framtid.
Sedan motionen skrevs har kommunen hunnit genomföra andra
trygghetsskapande åtgärder för den målgrupp som avses i motionen. Utifrån de
åtgärder som Upplands-Bro kommun bedriver idag anser Socialkontoret att det
inte finns behov att anställa fyra fältassistenter.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018.



Bilaga- motion om fältassistenter den 21 oktober 2017.

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

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen

11 (23)

Motion om 4 fältassistenter

Upplands-Bro är en kommun i kraftig tillväxt. Det innebär också att antalet ungdomar i
kommunen växer och det medför att vi måste ha bra verksamhet som riktar sig direkt
till dem.
Vi har redan nu  ungdomar i kommunen som  har svårigheter i skolan och låga förhoppningar om att kunna skapa sig en framtid.
De ungdomarna behöver hjälp och stöd för att styras in i möjliga utbildningar, där de
kan ta in förlorad kunskap, få lov att ta ansvar.  På så sätt kan de få uppleva
omgivningens förtroende och därmed  stiga i aktning inte minst inför sig själva.
Känner man sig inte välkomnad in i samhället är den naturliga reaktionen att slå tillbaka,
med bråkigt och störigt uppträdande, förstörelse, bilbränder och  även kriminalitet i
mindre  eller större skala.
Kommunen har idag hyrt in personal från Fryshuset som gör ett utmärkt jobb med
ungdomarna de möter. Men de hinner bara med ca en fjärdedel av de ungdomar som
idag är på väg åt fel håll. För att nå alla de ungdomar som på något
sätt behöver styras i rätt riktning behöver vi, enligt
Trygghetssamordnare Björn Svensson, minst 4 fältassistenter  som
permanent arbetar i vår kommun. Med egna fältassistenter får vi
möjligheter att på ett proaktivt och långsiktigt sätt kunna
samarbeta med både företagare och olika myndigheter.  Då kan vi
på bästa sätt hjälpa våra ungdomar in, på en väg som innebär
framtidstro och tro på den egna förmågan att skapa sig ett värdigt
liv.
Det är den bästa, billigaste och mest långtidsverkande
trygghetsskapande åtgärd vi kan göra i kommunen, långt
effektivare än ordningsvakter och mer polis.
Vi yrkar att kommunen anställer minst fyra fältassistenter, som ska arbeta
tillsammans med trygghetssamordnaren
Kungsängen den 21 oktober 2017
Kerstin Åkare
Vänsterpartiet i Upplands-Bro

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2019-01-25

KS 19/0057

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ledamot i Hemvärnsrådet
Förslag till beslut
XX utses till ledamot i Hemvärnsrådet för mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning
Enligt 11 § Hemvärnsförordningen (1997:146) har kommunen rätt att utse
minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
Hemvärnsrådet är ett organ för medinflytande inom hemvärnet och dess syfte
är att ge förtroendevalda ombud tillfällen att diskutera frågor av betydelse för
hemvärnet.
Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen Ricard Koljo (C) till
kommunens representant i Hemvärnsrådet.
Kommunledningskontoret

Andrea Andersson
Kanslichef

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Den valda
 Löneavdelningen
 Förtroendemannaregistret
 Hemvärnsrådet
 Akten
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-08

KS 19/0105

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av ombud till föreningen Sveriges
Ekokommuner
Förslag till beslut
Mattias Peterson (C) och Nicola Björk, miljö- och hållbarhetsstrateg, utses till
ombud vid föreningen Sveriges Ekokommuners årsmöte och extra
föreningsstämma.

Sammanfattning
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för
kommuner i form av en ideell förening. Där hanteras gemensamma strategiska
frågor rörande en långsiktigt hållbar utveckling.
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Sveriges Ekokommuner och dess
verksamhet genom av medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser två
ombud, varav en politiker och en tjänsteperson. Ombuden utses för den
mandatperiod som gäller för ledamot i kommunstyrelsen.
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 Sveriges Ekokommuner
 De valda
 Förtroendemannaregistret
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Kommunsekreterare/Systemförvaltare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-20

KS 18/0424

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Fyllnadsval av ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet och
Trygghetsutskottet
Förslag till beslut
1. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses XX (SD)
2. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses XX (SD)

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har en bordlagd ersättarplats i Samhällsbyggnadsutskottet
och en i Trygghetsutskottet. Därför behöver ett fyllnadsval göras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2019
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