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Svar på Remiss - Förslag till ändringar i 
förordningen (2016:881) om statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen yttrar sig över Finansdepartementets remiss enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 9 september 2019.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om 

statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 

Ändringarna syftar till att göra investeringsstödet effektivare och mer 

ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet. Ändringarna föreslås 

träda i kraft den 1 januari 2020 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 9 september 2019 

 Promemoria juli 2019 - Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) 

om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för 

studerande 

 Remiss 2019-07-10 – Fi2019/02681/BB 

Ärendet 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om 

statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 

Ändringarna syftar till att göra investeringsstödet effektivare och mer 

ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet. 

Det föreslås att bostadsprojekt som beviljas statligt investeringsstöd ska 

påbörjas inom ett år från det att stödet har beviljats. Om det finns särskilda skäl 

ska dock stöd kunna utbetalas trots att påbörjandet skett senare. 
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För storstadsregionerna föreslås en ordning med ett antal beslutstillfällen per år 

där en viss andel av de totala medel som avsatts för det året ska fördelas vid 

varje beslutstillfälle. De ansökningar som är färdigberedda och uppfyller 

grundvillkoren för stöd ska enligt förslaget rangordnas utifrån en 

prioriteringsgrund, där ett projekt som innehåller fler bostäder på en given yta 

har företräde framför projekt med färre bostäder. Ansökningar om 

investeringsstöd som avser projekt i någon av de tre storstadsregionerna ska 

beredas av berörd länsstyrelse, men beslutet föreslås fattas av Boverket. 

Två olika sätt att underlätta för fler människor som behöver ny- eller 

återetablera sig på bostadsmarknaden redovisas. 

Enligt det första alternativet riktas åtgärden mot ungdomar och unga vuxna i 

storstadsregionerna medan åtgärden enligt det andra alternativet riktas mot 

personer i hela landet som befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Det första förslaget innebär att stödmottagaren vid den initiala uthyrningen ska 

avsätta minst tio procent av de nybyggda bostäderna, alternativt motsvarande 

antal bostäder i stödmottagarens befintliga bestånd, till personer under 27 år. 

Det andra förslaget innebär att fem procent av lägenheterna i projektet eller 

motsvarande antal bostäder i stödmottagarens övriga bestånd, ska erbjudas 

kommunen att hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie 

bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en 

boendeinsats beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

Promemorian innehåller inget ställningstagande till om endast ett av förslagen 

eller båda förslagen ska genomföras. Vissa ändringar avseende beräkningen av 

stödets storlek föreslås också. 

Slutligen föreslås att Boverkets beslut om stöd respektive utbetalningsbeslut 

ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Förslagen i promemorian bygger på en överenskommelse mellan 

regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Ändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2020. 

Barnperspektiv 

Beslutet tas med hänsyn till barnens bästa. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 2019-09-09 

2. Promemoria juli 2019 - Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om 

statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 

3. Remiss 2019-07-10 – Fi2019/02681/BB 

Beslut sänds till 

 Finansdepartementet 



1 ( 2 )

Kommunstyrelsen

Datum

2019 - 09 - 08 KS 19/0391

Finansdepartementet

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder -
Fi2019/0268/BB
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.sba.bb@regeringskansliet.se

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Svar remiss - Förslag till ändringar i förordningen (201 6:881 )
om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder
för studerande
Förslagen syftar till att underlätta möjligheten att söka och motta det statliga
stödet. Upplands - Bro kommun ställer dock sig principiellt frågande till denna
typ av riktade punktinsatser men anser att det, i avsaknad av en heltäckande
nationell bostadspolitik, ändå är motiverat att återinför a investeringsstödet.

Upplands - Bro kommun vill betona vikten av en bostadspolitik som tar ett
helhetsgrepp för en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning.
Bostadsmarknaden behöver stabilitet och förutsägbarhet vilket inte givet
skapas av insatse r såsom investeringsstödet. Det är vidare svårt att säkerställa
att stödet över tid kommer bostadskonsumenten till godo i slutändan.

Det finns några punkter där Upplands - Bro kommun efterfrågar justeringar eller
tydliggöranden i förordningen.

Prioriteringe n av det projekt med flest lägenheter per given yta riskerar
att leda till att byggandet av enbart små lägenheter. Då kvantitet
premieras u tan krav på kvalité, lägenheternas utformning eller
utomhusmiljö finns det risk för att projekt som beviljas invester ingsstöd
går emot kommunens ambitioner i samhällsbyggandet och kommunens
utveckling. Kommunen önskar prioritera projekt med blandad
bebyggelse och olika upplåtelseformer. En sådan ambition riskerar att
motverkas med förslagets utformning. Mer flexibilitet hade varit
önskvärt om det finns ett lokalt behov av exempelvis större lägenheter.

Undantaget från tidskravet (vid ”särskilda skäl”) bör förtydligas
eftersom överklagande - och byggprocessen kan dra ut på tiden.

Det finns också oklarhet kring vilka sanktion er en fastighetsägare som
frångår reglerna kan möta.

Som förslaget är utformat medför det främst en fördel till stora
byggaktörer då dessa bättre kan hantera de ekonomiska risker som
osäkerheten i ett rangordningsförfarande med begränsade resurser
innebär.



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2019-09-08   

 
 

 De båda förslagen att viga tio procent av de nybyggda lägenheterna till 
unga och/eller fem procent till socialt utsatta hushåll. Upplands-Bro 
kommun föreslår att båda dessa förslag införs.  

 

Fredrik Kjos (M)   Ida Texell 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 
 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om 
statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 
Ändringarna syftar till att göra investeringsstödet effektivare och mer 
ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet.  

Det föreslås att bostadsprojekt som beviljas statligt investeringsstöd ska 
påbörjas inom ett år från det att stödet har beviljats. Om det finns särskilda skäl 
ska dock stöd kunna utbetalas trots att påbörjandet skett senare.  

För storstadsregionerna föreslås en ordning med ett antal beslutstillfällen per 
år där en viss andel av de totala medel som avsatts för det året ska fördelas vid 
varje beslutstillfälle. De ansökningar som är färdigberedda och uppfyller 
grundvillkoren för stöd ska enligt förslaget rangordnas utifrån en prioriterings-
grund, där ett projekt som innehåller fler bostäder på en given yta har företräde 
framför projekt med färre bostäder. Ansökningar om investeringsstöd som 
avser projekt i någon av de tre storstadsregionerna ska beredas av berörd 
länsstyrelse, men beslutet föreslås fattas av Boverket. 

Två olika sätt att underlätta för fler människor som behöver ny- eller 
återetablera sig på bostadsmarknaden redovisas. Enligt det första alternativet 
riktas åtgärden mot ungdomar och unga vuxna i storstadsregionerna medan 
åtgärden enligt det andra alternativet riktas mot personer i hela landet som 
befinner sig i en särskilt utsatt situation.  

Det första förslaget innebär att stödmottagaren vid den initiala uthyrningen 
ska avsätta minst tio procent av de nybyggda bostäderna, alternativt 
motsvarande antal bostäder i stödmottagarens befintliga bestånd, till personer 
under 27 år.  

Det andra förslaget innebär att fem procent av lägenheterna i projektet eller 
motsvarande antal bostäder i stödmottagarens övriga bestånd, ska erbjudas 
kommunen att hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostads-
marknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en boende-
insats beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Promemorian innehåller inget ställningstagande till om endast ett av 
förslagen eller båda förslagen ska genomföras. 

Vissa ändringar avseende beräkningen av stödets storlek föreslås också. 
Slutligen föreslås att Boverkets beslut om stöd respektive utbetalningsbeslut 
ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Förslagen i promemorian bygger på en överenskommelse mellan regerings-
partierna, Centerpartiet och Liberalerna.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
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1 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (2016:881) om statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2016:881) om statligt inve-
steringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 

dels att 2, 8, 9, 15, 16, 17 och 27 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 8 b och 17 a §§, av följande 
lydelse. 

   
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
  

2 §1 
   Stöd får lämnas 
   1. för bostäder som upplåts med 
hyresrätt i områden med befolknings-
tillväxt och bostadsbrist, 

      
   1. för bostäder som upplåts med 
hyresrätt i områden med bostadsbrist, 

   2. för bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där det finns 
universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola, eller 
   3. om det, i en kommun som inte har 
befolkningstillväxt, finns brist på en 
viss typ av bostäder och behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt. 

    3. om det i en kommun finns brist på 
en viss typ av bostäder och behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 

   Stöd får också lämnas om det finns behov av att bygga hyresbostäder och 
bostäder för studerande på grund av omfattande förändringar i en kommuns fysiska 
samhällsstruktur som har sin grund i omständigheter utanför kommunens kontroll. 
   

8 §2 
   Stöd får lämnas om 
   1. en ansökan om stöd har kommit in innan projektet påbörjas, 
   2. projektet kommer att färdigställas 
inom två år från den dag det påbörjats, 

     2. projektet kommer att påbörjas 
inom ett år från det att beslut om stöd 
enligt 16 § har fattats och färdigställas 
inom två år från den dag det har 
påbörjats, 

   3. projektet till sin karaktär är ägnat 
att säkerställa rimliga boendekost-
nader genom att normhyran per kvad-
ratmeter boarea per år inklusive, i 
förekommande fall, bostadens andel i 

     3. projektet till sin karaktär är ägnat  
att säkerställa relativt lägre boende-
kostnader genom att normhyran per 
kvadratmeter boarea per år inklusive, i 
förekommande fall, bostadens andel i 

 

1 Senaste lydelse 2017:23.  
2 Senaste lydelse 2018:157. 



    

4 

sådana areor för gemensamma aktiv-
iteter som avses i 6 § 2 vid tillträdet 
inte får överstiga 
      a) 1 550 kronor i Stockholms-
regionen, 
      b) 1 450 kronor i regionen kom-
muner nära Stockholm, i Göteborgs- 
och Malmöregionerna, i regionen 
övriga kommuner med hög och 
varaktig befolkningstillväxt, i regi-
onen övriga stora kommuner samt, 
utanför Stockholmsregionen, för 
bostäder för studerande, och 
      c) 1 350 kronor i övriga fall, 

sådana areor för gemensamma aktiv-
iteter som avses i 6 § 2 vid tillträdet 
inte får överstiga 
      a) 1 550 kronor i Stockholms-
regionen, 
      b) 1 450 kronor i regionen 
kommuner nära Stockholm, i 
Göteborgs- och Malmöregionerna, i 
regionen övriga kommuner med hög 
och varaktig befolkningstillväxt, i regi-
onen övriga stora kommuner samt, 
utanför Stockholmsregionen, för 
bostäder för studerande, och 
      c) 1 350 kronor i övriga fall, 

   4. den i 3 angivna hyran, när det är fråga om kooperativ hyresrätt, även omfattar 
värdet av hyresgästens egen insats, 
   5. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande genom att byggnaden har 
låg energianvändning, motsvarande högst 88 procent av vad som den 29 september 
2016 följer av föreskrifter om byggnaders specifika energianvändning som 
Boverket har meddelat med stöd av 10 kap. 3 § 7 plan- och byggförordningen 
(2011:338), 
   6. projektet innehåller en blandning av lägenhetsstorlekar, med minst en lägenhet 
med tre eller fler rum och kök, 
   7. den som utför arbetet medverkar till utbildningen av nya yrkesarbetande inom 
byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbets-
förmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning, 
   8. den som utför arbetet tar ett huvudentreprenörsansvar som motsvarar vad som 
gäller enligt kollektivavtal, 
   9. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement är godkänd för F-skatt eller, 
i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp ett intyg eller någon annan 
handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering 
eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter, 
   10. projektet har beviljats bygglov som fått laga kraft, och 
   11. byggnaden kommer att uppfylla de krav på permanentbostäder som följer av 
8 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
   Första stycket 6 tillämpas inte i fråga om bostäder för studerande eller bostäder 
som anordnas i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden 
för personer med socialt utsatt situation eller om det aktuella byggsystemet inte 
medger den eftersträvade blandningen av lägenhetsstorlekar. 
   Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta om undantag 
från första stycket 2, 3, 6 och 7. 
   

8 a § 
       Stöd till projekt i Stockholms-, 

Göteborgs- eller Malmöregionen får 
lämnas om stödmottagaren i ansökan 
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om stöd förbinder sig att genom 
erbjudande om överlämnande till 
kommunen eller på annat sätt förmedla 
minst tio procent av lägenheterna, 
dock minst en lägenhet, i projektet, 
eller motsvarande antal lägenheter i 
stödmottagarens befintliga bestånd 
inom samma kommun, till personer 
under 27 år.  
   Om lägenheterna har erbjudits kom-
munen att förmedla ska erbjudandet 
bifogas ansökan. Kommunen ska ha 
möjlighet att utnyttja erbjudandet fram 
till tre månader före planerat inflytt-
ningsdatum. 
   Kravet på förmedling till personer 
under 27 år enligt första stycket gäller 
inte för projekt avsedda för anord-
nande av kooperativ hyresrätt, 
bostäder för studerande eller bostäder 
i syfte att underlätta inträde på 
bostadsmarknaden för personer i en 
socialt utsatt situation. 

   
Alternativ 8 a §3 

       Stöd får lämnas om stödmottagaren 
förbinder sig att i projekt med fler än 
tio lägenheter erbjuda kommunen att 
hyra fem procent av lägenheterna, 
dock minst en lägenhet, eller 
motsvarande antal lägenheter i 
stödmottagarens befintliga bestånd 
inom samma kommun, i syfte att 
underlätta inträde på den ordinarie 
bostadsmarknaden för personer i en 
socialt utsatt situation som behöver en 
boendeinsats beslutad med stöd av  
4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen 
(2001:453).  
   Erbjudandet ska bifogas ansökan om 
stöd. Kommunen ska ha möjlighet att 
utnyttja erbjudandet fram till tre 

 

3 Bestämmelserna i 8 a § och den alternativa 8 a § kan även införas i kombination, se avsnitt 3.6. 
Om båda skulle införas föreslås den alternativa 8 a § betecknas 8 b § och den föreslagna 8 b § 
betecknas 8 c §. 
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månader före planerat inflyttnings-
datum. 
   Kravet på erbjudande till kommunen 
enligt första stycket gäller inte för 
projekt avsedda för anordnande av 
kooperativ hyresrätt, bostäder för 
studerande eller bostäder som redan 
anordnas i syfte att underlätta inträde 
på den ordinarie bostadsmarknaden 
för personer i en socialt utsatt 
situation. 

   
8 b §  

       I Stockholms-, Göteborgs- och 
Malmöregionen ska stöd i första hand 
beviljas till de projekt där kvoten av 
antalet lägenheter delat med den totala 
boarean är högst. 

   
9 §  

   Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att under femton års tid från det 
att ett utbetalningsbeslut enligt 17 §   har fattats 
   1. när det gäller bostäder enligt 2 § 1 och 3, genom överenskommelse med den 
kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder som 
anordnas med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga 
principer eller, om det är fråga om kooperativ hyresrätt, enligt ett öppet och 
transparent kösystem, 
   2. ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi och inte tillämpa andra 
inkomstkrav än vad som följer av föreskrifter som har meddelats av Boverket med 
stöd av 29 §, 
   3. använda bostäderna för de ändamål och i enlighet med de villkor som 
förutsattes när stödet beviljades, 
   4. inte överlåta den byggnad eller de byggnader som innehåller bostäderna till 
någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra villkor 
än vad som förutsattes när stödet beviljades, 
   5. vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostäderna har anordnats med 
stöd enligt denna förordning och att de inte får användas för annat ändamål eller 
upplåtas på villkor som avviker från denna förordning eller ett beslut som har 
meddelats med stöd av förordningen och att köparen vid en eventuell framtida 
överlåtelse inom femtonårsperioden ska ange samma information, och 
   6. säkerställa rimliga hyresnivåer 
genom att hyrorna fastställs enligt 12 
kap. 55 c § jordabalken och att 
hyrorna vid tillträdet inte överstiger 
den hyra som anges i 8 § första stycket 
3 och därefter inte ökar mer än 

    6. säkerställa relativt lägre hyres-
nivåer genom att hyrorna fastställs 
enligt 12 kap. 55 c § jordabalken och 
att hyrorna vid tillträdet inte överstiger 
den hyra som anges i 8 § första stycket 
3 och därefter inte ökar mer än  
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hyrorna i genomsnitt på orten eller, 
om det är fråga om kooperativ 
hyresrätt, dels att den hyresnivå som 
angetts i ansökan om stöd inte ökar 
mer än hyrorna i genomsnitt på orten, 
dels att under samma period inte höja 
den insats som tas ut av 
medlemmarna. 

hyrorna i genomsnitt på orten eller,  
om det är fråga om kooperativ 
hyresrätt, dels att den hyresnivå som 
angetts i ansökan om stöd inte ökar 
mer än hyrorna i genomsnitt på orten, 
dels att under samma period inte höja 
den insats som tas ut av  
medlemmarna. 

   Om bostäderna uppförs med tidsbegränsat bygglov, ska den tidsperiod som avses 
i första stycket i stället motsvara bygglovets längd. 

   
15 § 

   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen i det län där 
fastigheten ligger. 
       Om en ansökan avseende ett projekt 

i Stockholms-, Göteborgs- eller 
Malmöregionen uppfyller kraven i 1–4 
och 8–10 §§ samt föreskrifter som har 
meddelats av Boverket med stöd av  
29 §, ska länsstyrelsen överlämna 
ansökningshandlingarna till Boverket 
tillsammans med ett eget yttrande. 
   Yttrandet ska innehålla länsstyrel-
sens bedömning av i vilken rang-
ordning enligt 8 b § ansökningarna 
bör beviljas.  

   
16 §4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Länsstyrelsen prövar frågor om 
stöd. Ett beslut om stöd ska innehålla 
uppgifter om det preliminära stöd-
beloppet och det datum som bygg-
nadsprojektet ska vara färdigställt.  

     Avseende Stockholms-, Göteborgs- 
och Malmöregionen prövar Boverket 
andra frågor om stöd än de som avses 
i 15 § första stycket. Boverket ska göra 
en gemensam rangordning för 
respektive region. Boverket beslutar 
om antalet beslutstillfällen per år och 
ska publicera uppgifter om detta på sin 
webbplats.  
   I övriga regioner prövar läns-
styrelsen frågor om stöd. 
   Ett beslut om stöd ska innehålla 
uppgifter om det preliminära stöd-
beloppet och det datum som byggnads-
projektet ska vara färdigställt. 

 

4 Senaste lydelse 2019:476. 
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   Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med 
stödet ska tillgodoses. 
   Prövningen av om förutsättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd enligt 13 § 1 är 
uppfyllda ska göras vid utbetalningsbeslutet enligt 17 §. Sökanden ska upplysas om 
detta i beslutet om stöd. 

 
17 §5 

   När ett byggnadsprojekt är färdig-
ställt ska länsstyrelsen, efter särskild 
ansökan, fatta ett utbetalningsbeslut i 
vilket stödets storlek slutligt bestäms. 
Vid bestämmande av stödets slutliga 
storlek ska möjligheten till förhöjt stöd 
enligt 13 § 1 prövas. 
   En ansökan om utbetalning ska ha 
kommit in till länsstyrelsen senast sex 
månader efter det att projektet färdig-
ställts.  
   Stödet ska betalas ut till den som vid 
tidpunkten för länsstyrelsens utbetal-
ningsbeslut är antecknad i fastighets-
registret som lagfaren ägare, tomt-
rättshavare eller ägare av byggnad 
som inte tillhör fastighetsägaren. 

     När ett byggnadsprojekt är färdig-
ställt får stöd utbetalas om en särskild 
ansökan om utbetalning lämnas in till 
länsstyrelsen. En sådan ansökan ska 
ha kommit in till länsstyrelsen senast 
sex månader efter det att projektet 
färdigställts. 
   Om länsstyrelsen har beslutat om 
stöd ska den besluta om stödets 
slutliga storlek. 
   Om Boverket har beslutat om stöd 
ska länsstyrelsen överlämna ansök-
ningshandlingarna till Boverket till-
sammans med ett förslag till beslut. 
Boverket ska därefter besluta om 
stödets slutliga storlek. 
   Stödets storlek ska beräknas med 
utgångspunkt i de stödbelopp enligt 
11–13 §§ som gällde vid beslutet om 
stöd enligt 16 §. Vid bestämmande av 
stödets slutliga storlek ska dock 
möjligheten till förhöjt stöd enligt 
13 § 1 prövas. 
   Om det finns särskilda skäl får 
undantag beviljas från kravet i 8 § 
första stycket 2 på att projektet ska 
påbörjas inom ett år från det att beslut 
om stöd enligt 16 §har fattats. 

     
17 a § 

       Sökanden ska i ansökan om 
utbetalning upplysa om stöd enligt 
annan författning ansökts om eller 
beviljats för projektet.  
   Ett beslut om utbetalning av stöd får 
inte fattas förrän sökanden har lämnat 

 

5 Senaste lydelse 2019:476. 



  

9 

 

in beslut om sådant stöd som avses i 
första stycket.  
   Om projektet har beviljats sådant 
stöd som avses i första stycket ska detta 
räknas av från stödets slutliga storlek.  
   Stödet ska betalas ut till den som vid 
tidpunkten för länsstyrelsens eller 
Boverkets utbetalningsbeslut är an-
tecknad i fastighetsregistret som lag-
faren ägare, tomträttshavare eller 
ägare av byggnad som inte tillhör 
fastighetsägaren. 

  
27 §6 

   Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. 
   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) 
finns bestämmelser om överklagande 
till allmän förvaltningsdomstol. Andra 
beslut av Boverket än beslut i 
överklagade ärenden enligt 17, 20 och 
26 §§ får dock inte överklagas. 

     I 40 § förvaltningslagen (2017:900) 
finns bestämmelser om överklagande 
till allmän förvaltningsdomstol. Andra 
beslut av Boverket än enligt 16 och 
17 §§ eller beslut i överklagade 
ärenden enligt 17, 20 och 26 §§ får 
dock inte överklagas. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. 
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som har beviljats 

stöd före ikraftträdandet. 
    

 

6 Senaste lydelse 2018:904. 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning 

Regeringen aviserade i mars 2015 att den avsåg att ta fram ett statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 
Departementspromemorian Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) remitterades i 
början av sommaren 2015. Efter remitteringen omarbetades delar av 
förslaget, samtidigt som arbete pågick med att säkerställa att reglerna inte 
kom i konflikt med EU-rättens statsstödsregler. Förordningen (2016:881) 
om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 
beslutades i september 2016 och det blev möjligt att ansöka om 
investeringsstöd i november 2016. Boverket får meddela föreskrifter om 
verkställigheten av förordningen. 

Vid utgången av 2018 hade stöd beviljats till närmare 21 400 bostäder, 
varav ca 3 200 bostäder för studerande. Därutöver hade omkring 400 
ansökningar, omfattande uppskattningsvis uppemot 20 000 bostäder, 
inkommit till länsstyrelserna. Riksdagen beslutade i december 2018 att 
regeringen inte skulle bemyndigas att ingå några nya ekonomiska 
åtaganden för investeringsstödet under 2019 (bet. 2018/19:CU1, rskr. 
2018/19:83). Beslutet medförde att behandlingen av de inkomna ärendena 
stoppades.  

I propositionen Vårändringsbudget för 2019 föreslog regeringen att 
redan inkomna ansökningar om stöd bör kunna beviljas och att regeringen 
därför borde bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 miljarder 
kronor 2020–2022. Regeringen aviserade också att man avsåg att 
återkomma i frågan om stödets framtida utformning. Riksdagen beslutade 
i enlighet med regeringens förslag (prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, 
rskr. 2018/19:288).  

2.2 Allmänt om investeringsstödets utformning 

2.2.1 Syftet med stödet  

Investeringsstödet syftar till att sammantaget öka byggandet samt att göra 
det lönsamt att bygga hyresbostäder till en i jämförelse med annan 
nyproduktion relativt lägre hyra i lägen där det annars inte är lönsamt att 
bygga, trots behovet av bostäder. Stödet har utformats för att det ska sänka 
byggkostnaderna samt att detta ska komma hyresgästerna till del genom 
en relativt lägre hyra (se Ds 2015:35 s. 75). Genom investeringsstödet ska 
möjligheterna att bygga öka där det bedöms finnas ett bostadsbyggnads-
behov, men där lönsamheten i dagsläget anses otillräcklig. 

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.  
Vissa förändringar har skett sedan stödet först infördes, se avsnitt 2.2.6.  
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 2.2.2 Stödberättigade bostäder 

Stöd får lämnas 
1. för bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med 

befolkningstillväxt och bostadsbrist, 
2. för bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där 

det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial 
utbildning eller folkhögskola, eller 

3. om det, i en kommun som inte har befolkningstillväxt, finns brist 
på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. 

Bostäderna ska vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende 
som garanteras genom hyresavtal utan inskränkningar i besittningsskyddet 
eller hyresavtal om kooperativ hyresrätt.  

För bostäder för studerande och bostäder som anordnas i syfte att 
underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer med 
socialt utsatt situation får stöd lämnas även om hyresavtalen för bostäderna 
innehåller begränsningar i besittningsskyddet. 

Bostäderna kan inrymmas i såväl småhus som flerbostadshus. 

2.2.3 Regionindelningen i förordningen 

Storleken på investeringsstödet är differentierat utifrån ett regionalt per-
spektiv där en utgångspunkt är att produktionskostnaderna, i synnerhet 
markpriserna, är betydligt högre i storstadskommunerna, särskilt då i 
Stockholm och lägst i kommuner utanför de större städerna. En annan 
utgångspunkt har varit att stödet ska beakta bostadsmarknadernas faktiska 
utbredning och inte begränsas av administrativa gränser. I stor 
utsträckning sammanfaller en bostadsmarknadsregion med en 
arbetsmarknadsregion (dvs. hur människor pendlar mellan bostad och 
arbetsplats) geografiskt. Tillväxtanalys tar fram och publicerar s.k. 
funktionella analysregioner (FA-regioner), som utöver att de beskriver 
grupper av geografiskt sammanhängande kommuner som funktionellt 
utgör regioner också beaktar utvecklingstendenser. I ett bostadspolitiskt 
perspektiv är detta en viktig aspekt, varför FA-regionerna utgjort 
utgångspunkt för investeringsstödets utformning för de tre 
storstadsregionerna: Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och 
Malmöregionen. För Stockholmsregionen, där den högsta möjliga stöd-
nivån per kvadratmeter boarea är högst, gjordes dock den justeringen att 
de kommuner i den funktionella analysregionen Stockholm som gränsar 
mot kommuner i andra funktionella analysregioner bildar en egen grupp – 
Stockholmsnära kommuner. För projekt i Stockholmsnära kommuner, i 
Göteborgsregionen och i Malmöregionen är den högsta möjliga stödnivån 
per kvadratmeter boarea lägre än i Stockholmsregionen, men högre än i 
övriga kommuner i landet. I denna promemoria avses med storstads-
regioner Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och Malmöregionen 
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enligt de definitioner av regionerna som finns i förordningen om statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 

2.2.4 Stödets storlek  

Den högsta möjliga stödnivån varierar, dels beroende på lägenhetsstorlek, 
dels beroende på var i landet bostäderna tillkommer. För ytor upp t.o.m. 
35 kvadratmeter per lägenhet var det högsta möjliga stödbeloppet när 
stödet infördes 6 600 kronor per kvadratmeter boarea i Stockholms-
regionen. I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som 
gränsar till Stockholmsregionen var stödbeloppet 5 300 kronor per 
kvadratmeter och i övriga landet 3 800 kronor per kvadratmeter. Dessa 
nivåer har dock höjts, se avsnitt 2.2.6.  

För ytor över 35 kvadratmeter och upp t.o.m. 70 kvadratmeter boarea 
lämnas ett reducerat stödbelopp med 50 procent av det högsta stödbeloppet 
för respektive region. För ytor därutöver utgår inget stöd. Även för ytor 
för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, 
samvaro, hobby och rekreation, m.m. lämnas ett reducerat stödbelopp med 
50 procent av det högsta stödbeloppet för respektive region. 

2.2.5 Villkor för stöd 

Ett antal villkor ställs för att bidra till att det samhälleliga mervärdet av 
stödet ökar. Exempel på sådana villkor ges nedan. 

Riktvärden för hyror i subventionerade hyresbostäder 

När förordningen infördes fick inte normhyran överstiga 1 450 kr per 
kvadratmeter boarea i Stockholmsregionen, 1 350 kr per kvadratmeter 
boarea i Göteborgs- och Malmöregionerna samt de kommuner som 
gränsar till Stockholmsregionen och 1 300 kronor per kvadratmeter boarea 
i övriga landet. Dessa nivåer har dock höjts, se avsnitt 2.2.6. 

Ett långsiktigt hållbart byggande  

En förutsättning för att kunna söka investeringsstöd är att de bostäder som 
byggs inom ramen för projektet har en relativt låg energianvändning. Stöd 
får endast lämnas om byggnaden har en energianvändning motsvarande 
högst 88 procent av vad som den 29 september 2016 följer av föreskrifter 
om byggnaders specifika energianvändning som Boverket har meddelat 
med stöd av 10 kap. 3 § 7 plan- och byggförordningen (2011:338).  

Det högsta stödbeloppet ska enligt 13 § 1 höjas med 75 procent om ett 
byggnadsprojekt medför en energianvändning motsvarande högst 56 
procent av vad som krävs för byggnaders specifika energianvändning den 
29 september 2016. Den 23 juli 2019 träder nya regler i kraft avseende de 
energikrav som ska uppfyllas för att det ska vara möjligt att få ett förhöjt 
investeringsstöd. De nya reglerna innebär att byggnadsprojektet ska 
medföra en energianvändning motsvarande högst 56 procent av vad som 
krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 
3 kap. 14 § plan- och byggförordningen. Vidare gäller att prövningen av 
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 om förutsättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd är uppfyllda ska göras 
vid utbetalningsbeslutet.  

Lägenhetsfördelning 

För att motverka att investeringsstödet leder till att det inte byggs några 
stora hyreslägenheter till relativt lägre hyror ska varje projekt innehålla en 
blandning av lägenhetsstorlekar, vilket innebär att det i projektet ingår 
minst en lägenhet med minst tre rum och kök. Detta krav tillämpas 
emellertid inte i fråga om bostäder för studerande eller bostäder som 
anordnas i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmark-
naden för personer med socialt utsatt situation eller om det aktuella bygg-
systemet inte medger den eftersträvade blandningen av lägenhetsstorlekar. 

Öppen och transparent förmedling av bostäderna 

Ytterligare krav som ställs för att kunna få investeringsstöd är att 
mottagaren av stödet förbinder sig att låta bostäderna i de hus som byggs 
med stöd av bidraget förmedlas genom överenskommelse med den 
kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att bostäderna 
förmedlas enligt öppna och transparenta principer. För kooperativ 
hyresrätter ställs bara krav på att bostäderna ska förmedlas enligt ett öppet 
och transparent kösystem. Kravet gäller dock inte bostäder för studerande 
eller bostäder i anslutning till kommuner där det finns universitet, 
högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola. 

Villkoren gäller i 15 år 

Bostäderna ska under minst 15 år användas för de ändamål och i enlighet 
med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades.  

Om bostäderna under denna period inte längre används på det sätt som 
avsetts eller enligt villkoren för stödet kan hela stödet krävas tillbaka. 

2.2.6 Ändringar i stödet sedan införandet 

I februari 2017 beslutade regeringen om en ändring i 2 § förordningen om 
statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande 
med innebörden att stöd också får lämnas om det finns behov av att bygga 
hyresbostäder och bostäder för studerande på grund av omfattande 
förändringar i en kommuns fysiska samhällsstruktur som har sin grund i 
omständigheter utanför kommunens kontroll. I sådana fall får stöd lämnas 
med samma belopp som gäller för Stockholmsregionen.  

Under våren 2018 beslutade regeringen om både höjt högsta inve-
steringsstöd (i kronor per kvadratmeter boarea) och höjd högsta tillåtna 
hyra.  

I Stockholmsregionen höjdes det högsta möjliga stödet per kvadratmeter 
boarea från 6 600 kronor till 7 100 kronor. I regionen kommuner nära 
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Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga 
kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga 
stora kommuner samt, utanför Stockholmsregionen, för bostäder för 
studerande höjdes det högsta möjliga stödet från 5 300 kronor till 5 800 
kronor. I övriga fall höjdes den högsta möjliga stödnivån från 3 800 kronor 
till 4 800 kronor per kvadratmeter boarea. 

I Stockholmsregionen höjdes den högsta tillåtna normhyran per 
kvadratmeter boarea från 1 450 kronor till 1 550 kronor. I regionen 
kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i 
regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i 
regionen övriga stora kommuner samt, utanför Stockholmsregionen, för 
bostäder för studerande var höjningen från 1 350 kronor till 1 450 kronor. 
I övriga fall höjdes den högsta tillåtna normhyran från 1 300 kronor till 
1 350 kronor. 

Samtidigt infördes en s.k. påbyggnadsbonus med innebörden att det 
högsta möjliga stödbeloppet ska höjas med 75 procent om ett 
byggnadsprojekt leder till att antalet våningsplan med bostäder utökas i en 
befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. 

Förändringarna syftade till att göra det möjligt att bygga fler bostäder i 
fler lägen på fler orter. Relativt sett höjdes taket för högsta möjliga stöd 
mest i övriga landet, utanför storstadsregionerna. Detta för att bättre ta 
hänsyn till att byggkostnaderna inte varierar särskilt mycket mellan olika 
delar av landet, även om markpriserna kan skilja sig åt kraftigt mellan 
tillväxtregioner och andra delar av landet (vanligtvis är de högst i 
Stockholm). 

I juni 2019 beslutade regeringen om ändringar som innebär dels att stöd 
endast får lämnas om ansökan inkommit till länsstyrelsen före den 1 
januari 2019, dels att förutsättningarna för att ta emot förhöjt stöd med 
anledning av att byggnaden uppfyller högre krav på energianvändning 
prövas först vid beslutet om utbetalning av stöd. Prövningen sker då i 
relation till de krav på energianvändning som gäller vid det tillfället. 

Kraven på energianvändning i byggnader kommer att skärpas 
successivt. Ett särskilt investeringsstöd för byggnader med låg energi-
användning bör bara ges om byggnaden väsentligt underskrider gällande 
krav och detta medför högre investeringskostnader. Genom att koppla 
prövningen av förhöjt stöd till utbetalningstillfället, och vid den tidpunkten 
gällande nybyggnadskrav, anpassas stödvillkoren till de succesiva 
skärpningarna av kraven på energianvändning.  

2.2.7 Överkompensationsbegränsning 

Huvudregeln inom EU är att statsstöd inte är tillåtet. När statsstöd ges ska 
det i princip endast lämnas i den utsträckning som det behövs för att ett 
projekt eller en åtgärd ska bli ekonomiskt möjligt att genomföra inklusive 
en viss, normal, vinst. Oavsett hur stort det totala stödbeloppet för 
byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande kan beräknas bli i 
ett enskilt fall – beroende på hur boarean fördelar sig och förekomsten av 
ytor för gemensamma aktiviteter, uppfyllande av kraven på energi-
prestanda för att vara berättigad till förhöjt stöd eller att bostäderna 
tillkommer genom påbyggnad på en befintlig byggnad – ska en prövning 
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 göras för att säkerställa att en överkompensation inte sker. Om beloppet 
överskrider vad som är att betrakta som normal vinst ska stödbeloppet 
räknas ner i motsvarande grad.  
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3 Förslag 

3.1 Samordning med stöd enligt andra författningar 

Förslag: Om sökanden erhållit stöd enligt annan författning för 
projektet ska detta räknas av vid beräkningen av stödets slutliga storlek.  

Sökanden ska i ansökan om utbetalning upplysa om stöd enligt annan 
författning ansökts om eller beviljats för projektet.  

Ett beslut om utbetalning av stöd får inte fattas förrän sökanden har 
lämnat in beslut om stöd enligt annan författning. 

I begreppen rimliga boendekostnader och rimliga hyresnivåer byts 
ordet rimliga ut mot orden relativt lägre.  

Skälen för förslaget: Investeringsstödet syftar till att sammantaget öka 
byggandet samt att göra det lönsamt att bygga hyresbostäder till en i 
jämförelse med annan nyproduktion relativt lägre hyra i lägen där det 
annars inte är lönsamt att bygga, trots behovet av bostäder. Investerings-
stödets storlek är beräknat utifrån detta syfte. Storleken på stödet 
begränsas vidare av den kontroll av överkompensation som görs enligt 14 
§ förordningen. Denna kontroll omfattar att storleken på stödet är förenligt 
med både EU-rätten och Boverkets föreskrifter. Om sökanden även skulle 
få stöd enligt annan författning för samma – helt eller delvis överlappande 
– stödberättigande kostnader skulle detta innebära en överkompensation.  

Vid ansökan om utbetalning av statligt investeringsstöd bör sökanden 
redovisa om projektet har beviljats stöd enligt annan författning. Det kan 
avse både statligt stöd som exempelvis enligt förordningen (2009:689) om 
statligt stöd till solceller, men även kommunalt stöd. Sådant stöd bör 
räknas av vid beräkningen av investeringsstödets storlek.  

Om den sökande har ansökt om annat stöd, men ännu inte fått besked 
om den ansökan beviljats, bör den beslutande myndigheten avvakta med 
att besluta om utbetalning till dess att den sökande kompletterat underlaget 
med ett slutligt beslut i fråga om det andra stödet.  

I departementspromemorian Investeringsstöd för anordnande av 
hyresbostäder och bostäder för studerande används både begreppen rimlig 
hyra/boendekostnad och relativt lägre hyra (se Ds 2015:35 s. 54 och 75). 
Framöver bör endast begreppet relativt lägre användas. Någon ändring i 
sak avses inte. 

3.2 Stödet riktas till hela landet 

Förslag: Kravet på att stöd bara får lämnas för bostäder upplåtna med 
hyresrätt i områden med befolkningstillväxt ska tas bort.  

Bedömning: Det bör fortsatt krävas att bostäderna upplåts med 
hyresrätt i områden med bostadsbrist för att stöd ska få lämnas. Även 
framöver bör det vara möjligt att få investeringsstöd även om det i en 
kommun inte finns en generell bostadsbrist, under förutsättning att det 
i kommunen finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt.  



  

 

17 

 

 Den förhöjda stödnivån för kommuner som har en hög och varaktig 
befolkningstillväxt ska bibehållas. 

Skälen för förslaget och bedömningen: Investeringsstödet ska riktas 
till hela landet. Detta gäller i princip redan i dag. Däremot är villkoren 
sådana att de kan uppfattas som onödigt inskränkande eftersom en 
bostadsbrist kan ha många orsaker och inte enbart behöver bero på den 
kvantitativa befolkningsutvecklingen. Kravet på att stöd bara får lämnas 
om bostäderna upplåts med hyresrätt i områden med befolkningstillväxt 
bör därför tas bort.  

Även i kommuner som inte har bostadsbrist generellt sett kan det finnas 
brist på en viss typ av bostäder för att bostadsmarknaden ska fungera. Det 
kan t.ex. vara så att äldre som gärna skulle vilja flytta från sin villa eller 
sitt radhus har behov av att bo i en modern bostad i ett hus som har hiss 
och hög grad av tillgänglighet, utan att man har behov av någon form av 
särskilt boende. Ett utbud av nya bostäder skulle, genom att erbjuda äldre 
småhusägare ett boendealternativ, kunna bidra till att befintliga småhus 
blir tillgängliga för barnfamiljer. Det kan även vara fråga om att erbjuda 
alternativ till särskilt stora familjer, men även andra behov som kommer 
till uttryck lokalt. Sådana lokala behov av ett mindre antal bostäder för ett 
mindre antal hushåll identifieras sällan i regionala eller nationella 
byggbehovsanalyser, då de ofta kräver kunskap om och förståelse för 
lokala behov och förutsättningar. Även framöver bör det därför vara 
möjligt att få investeringsstöd även om det i en kommun inte finns en 
generell bostadsbrist, förutsatt att det i kommunen finns brist på en viss 
typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Bostadsbristen är ofta mer påtaglig och kostnadstrycket större vid 
bostadsbyggande, inte minst när det gäller markpriserna, om en kommun 
kännetecknas av befolkningstillväxt. Det finns därför skäl att i 
stödhänseende bibehålla den nuvarande förhöjda stödnivån för projekt i de 
kommuner som har en hög och varaktig befolkningstillväxt, dvs. 
kommuner som under de senaste tre till fem åren ökat befolkningsmässigt 
varje år, dock med totalt minst fem procent. 

3.3 Krav på tidpunkt för påbörjande av ett projekt 

Förslag: Ett projekt ska påbörjas inom ett år från det att stödbeslutet 
fattas för att stöd ska få lämnas. Beslutande myndighet får dock besluta 
om undantag från detta krav om det finns särskilda skäl. 

Skälen för förslaget: För att stöd ska få lämnas krävs att ett projekt 
kommer att färdigställas inom två år från den dag det påbörjats, se 8 § 
förordningen. Däremot finns det inte något krav på hur snart ett projekt 
ska påbörjas. Det gör det svårt att prognosticera när ett projekt kan vara 
färdigställt och en utbetalning av stödet därmed kan bli aktuell. Projekt 
som har beviljats stöd, men har ett planerat påbörjandedatum som ligger 



  

18 

 

 

långt fram i tiden, kan hindra att andra beslut om stöd fattas om 
bemyndiganderamen därigenom överskrids. Då bemyndigande- och 
anslagsramarna för investeringsstödet är begränsade kan projekt med 
tidigare påbörjandedatum komma att behöva vänta på att få medel och 
påbörjas, trots att de kanske skulle kunna vara färdigställda innan projekt 
med sent påbörjandedatum ens har påbörjats. Ett krav på att projekt måste 
påbörjas inom en viss tid från stödbeslutet kan därför innebära att 
medelsanvändningen blir mer effektiv.  

En annan konsekvens av att det inte finns något krav på när ett projekt 
som beviljas investeringsstöd senast ska ha påbörjats är att om systemet 
någon gång i framtiden ska avvecklas finns det inte någon tydlig tidpunkt 
när det kan vara slutavvecklat, eftersom det kan finnas projekt som 
beviljats stöd som inte är påbörjade och för vilka det är oklart när de 
kommer att påbörjas.  

Ett krav på att ett projekt ska vara påbörjat inom en viss tidpunkt från 
det att stöd har beviljats bör därför införas som ett villkor för att stöd ska 
få lämnas.  

Eftersom det kan finnas objektiva omständigheter utanför stödmot-
tagarens kontroll till varför ett projekt inte påbörjats bör det finnas 
möjlighet att besluta om undantag från det aktuella kravet om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex. vara en utdragen arbetsmark-
nadskonflikt eller andra oförutsedda händelser som haft betydelse för 
möjligheten att påbörja projektet enligt plan. Prövningen av om särskilda 
skäl förlegat bör ske vid utbetalningsbeslutet.  

3.4 Nya villkor och förändrad ärendehantering i 
storstadsregionerna 

3.4.1 En särskild prioriteringsgrund för 
storstadsregionerna – flest bostäder på given yta 

Förslag: I Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen ska vid beslut 
om investeringsstöd de projekt prioriteras som ger flest bostäder på en 
given yta.  

Skälen för förslaget: Särskilt i storstadsregionerna är bristen på 
ekonomiskt överkomliga bostäder stor. Unga som vill flytta hemifrån eller 
flytta till dessa regioner för att studera och arbeta har svårt att etablera sig 
på bostadsmarknaden och få en egen bostad. Den möjlighet som oftast 
finns för dessa grupper är att under en tid hyra en lägenhet i andra hand 
eller hyra ett rum. Många har en historia av att på kort tid bo i andra eller 
tredje hand, vara inneboende och flytta ofta. Företrädesvis handlar det om 
ungdomar och unga vuxna som behöver ett självständigt boende. I detta 
läge är behovet av många små lägenheter stort. I storstadsregionerna bör 
därför de projekt som innehåller flest bostäder på en given yta prioriteras.  

Investeringsstödet är utformat så att stödet i grunden baseras på ytan i 
bostäderna, boarean. För att inte missgynna mer kollektiva boendeformer 
som kollektivhus, men även t.ex. en del hus med bostäder för studerande, 
där lägenheterna är mindre till förmån för ett större utbud av ytor för olika 
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 gemensamma och sociala aktiviteter, t.ex. gemensamt kök, matsal, lokaler 
för samvaro, hobby och rekreation, är det möjligt att få stöd även för 
sådana ytor. Sådana ytor ingår dock inte i boarean och den föreslagna 
prioriteringsgrunden är därför neutral mellan olika former av kollektivt 
boende och traditionell hyresrätt. 

Behovet av små bostäder är störst i storstadsregionerna, men återfinns 
även i andra större kommuner med en ansträngd bostadsmarknad. Det kan 
tala för att den nya prioriteringsgrund som föreslås gälla för projekt i 
storstadsregionerna även bör tillämpas på stora kommuner utanför 
storstadsregionerna. Samtidigt finns det argument som talar i motsatt 
riktning. 

Att införa samma prioriteringsgrund även för övriga stora kommuner 
respektive tillväxtkommuner skulle skapa större enhetlighet i regelverket, 
vilket är principiellt önskvärt. En sådan förändring skulle dock få 
organisatoriska konsekvenser som gör den svår att genomföra i det korta 
perspektivet. En viktig fråga är hur ansökningar om stöd till projekt i dessa 
två kommungrupper i så fall ska hanteras. Om det handlar om hur projekt 
inom varje enskild kommun ska prioriteras kan besluten ligga kvar hos 
länsstyrelserna. Frågan är dock vilken nytta detta skulle medföra eftersom 
prioriteringsgrunden endast blir meningsfull när det finns ansökningar 
som sammanlagt skulle uppgå till ett högre stödbelopp än vad det finns 
medel tillgängliga att fördela vid respektive beslutstillfälle (se avsnitt 
3.4.2). Detta kommer knappast alltid att vara fallet om prioritering ska ske 
inom respektive kommun. I så fall måste även dessa ärendebeslut flyttas 
till en central aktör. En så stor förändring kräver en närmare 
konsekvensanalys som ligger utanför ramen för det aktuella ärendet.  

Inledningsvis bör därför den nya prioriteringsgrunden enbart införas för 
projekt i kommunerna i storstadsregionerna där nyttan kan förväntas vara 
störst. Det finns dock anledning att löpande följa upp erfarenheterna av 
denna förändring i syfte att överväga på vilket sätt reformen under 
mandatperioden kan införas i övriga stora kommuner och tillväxtorter. 

3.4.2 Beslutsomgångar införs i storstadsregionerna och 
ansvarsfördelningen förändras 

Förslag: Ansökningar om investeringsstöd som avser projekt i någon 
av de tre storstadsregionerna ska beredas av berörd länsstyrelse. Om 
ansökan uppfyller villkoren för att beviljas stöd ska länsstyrelsen 
överlämna ansökningarna till Boverket med ett förslag till rangordning 
av projekten. 

Boverket ska göra en gemensam rangordning för respektive region 
utifrån vilka projekt som ger flest bostäder på en given yta och besluta 
om stöd. 

Boverket ska besluta om antalet beslutstillfällen per år.  
Bedömning: Stödet bör delas upp i två potter, en för Stockholms-, 

Göteborgs- och Malmöregionerna och en för övriga landet. 
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Skälen för förslaget och bedömningen: Något mer än en fjärdedel av 
de ansökningar som vid utgången av 2018 hade beviljats stöd, omfattande 
ca 22 procent av antalet lägenheter, finns i de tre storstadsregionerna. 
Adderas projekt i de kommuner som gränsar mot Storstockholm ökar 
andelen till lite mer än 28 procent av alla ärenden och knappt 25 procent 
av alla bostäder för vilka stöd beviljats. Cirka 6 procent av ärendena, och 
nästan lika stor andel av bostäderna, finns i de kommuner utanför 
storstadsregionerna och stockholmsnära regionen som klassas som övriga 
stora kommuner och övriga tillväxtkommuner. Ganska exakt två 
tredjedelar av alla beviljade ansökningar – omfattande nästan 70 procent 
av bostäderna – avser projekt i kommuner i övriga Sverige. 

För att säkerställa att investeringsstöd går till projekt i hela landet bör 
stöd endast få beviljas till projekt i olika delar av landet upp till ett visst 
belopp, motsvande en lämplig andel av det totala budgetutrymmet baserat 
på den konstaterade bostadsbristen, eller byggbehovet, i respektive 
regiontyp. Uppdelningen bör inte ske geografiskt mellan olika delar av 
landet, utan mellan de olika typerna av regioner, där ena delen utgörs av 
de tre storstadsregionerna tillsammans och den andra delen kommuner 
utanför storstadsregionerna. I detta sammanhang anses kommunerna nära 
Stockholmsregionen ingå i övriga landet.  

Boverket gör årligen en bostadsmarknadsenkät som ska spegla 
kommunernas bedömning av bostadsmarknadssituationen lokalt och 
behovet av nya bostäder. Länsstyrelserna gör därefter regionala bostads-
marknadsanalyser, som ger en bredare och mer fördjupad bild av 
bostadssituationen i respektive län och i länens kommuner. Därutöver gör 
Boverket återkommande byggbehovsanalyser med utgångspunkt i 
förändringarna i bostadsstocken, bostadsbyggandet och demografiska 
förändringar. Alla dessa analyser är viktiga underlag när man bedömer 
situationen på bostadsmarknaden lokalt, regional och nationellt. De är 
viktiga för länsstyrelserna när de bedömer behovet av olika typer av 
bostäder och möjligheterna att tillgodose detta behov. Den konstaterade 
bostadsbristen, eller byggbehovet, i de olika regiontyperna bör också 
utgöra det centrala underlaget när regeringen ska bedöma hur stor del av 
de medel som avsatts för stödet som ska fördelas till projekt i de olika 
regiontyperna.  

Genom att dela upp stödet i två olika potter utifrån de olika 
förutsättningar som finns i storstadsregionerna respektive övriga landet 
kan ett bättre riktat och effektivare stöd uppnås. 

Som en konsekvens av införandet av en prioriteringsgrund (se avsnitt 
3.4.1) föreslås att beslutsförfarandet i storstadsregionerna ändras. För att 
kunna ställa projekt mot varandra och prioritera krävs att beslutsomgångar 
införs. För varje storstadsregion bör det finnas separata beslutsomgångar, 
dvs. inkomna ansökningar bör enbart konkurrera med ansökningar som 
avser projekt inom samma storstadsregion. Som redovisats i avsnitt 2.2.3 
ovan motsvarar de storstadsregioner som finns i förordningen 
Tillväxtanalys indelning i funktionella analysregioner (FA-regioner), dock 
med den skillnaden att de kommuner i Stockholms FA-region som gränsar 
mot kommuner andra FA-regioner bildar en egen grupp av 
Stockholmsnära kommuner. Detta innebär att det i varje sådan region finns 
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 kommuner som tillhör olika län, vilket innebär att flera länsstyrelser 
berörs.  

Det är inte helt oproblematiskt att låta flera olika länsstyrelser inom 
ramen för en begränsad budgetram fatta stödbeslut som ska bygga på en 
prioritering baserad på kvoten av antalet lägenheter delat med den totala 
boarean för respektive projekt inom storstadsregionen. Det är därför inte 
lämpligt att framöver låta berörda länsstyrelser fatta beslut om 
prioriteringar i ärenden som avser projekt i någon av de kommuner som 
ingår i de tre storstadsregionerna. Sådana beslut bör i stället fattas av en 
aktör för hela regionen, dock efter beredning av länsstyrelserna. Det 
föreslås därför att länsstyrelserna, om ansökan uppfyller kraven för att 
beviljas stöd, ska göra en preliminär rangordning av ansökningarna inom 
sitt län och därefter överlämna ansökningarna till Boverket. Boverket bör 
sedan göra en gemensam rangordning för respektive region utifrån 
prioriteringsgrunden och besluta om stöd. 

Om Boverket har fattat beslut om stöd enligt 16 § förordningen om 
statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande bör 
myndigheten även fatta beslut om utbetalning enligt 17 §. Ansökan om 
utbetalning bör i dessa fall lämnas in till länsstyrelsen som bör handlägga 
ansökan och sedan överlämna den till Boverket tillsammans med ett 
förslag till beslut.  

Boverket bör besluta om antalet beslutstillfällen per år beroende på 
söktrycket. Antalet beslutstillfällen i respektive storstadsregion bör dock 
som utgångspunkt uppgå till två gånger per halvår. 

Boverket kan behöva meddela kompletterande föreskrifter om när en 
ansökan måste vara inkommen för att kunna behandlas vid ett visst 
beslutstillfälle. 

Ansökningar som uppfyller alla grundkrav, men som inte beviljats stöd, 
bör inte avslås utan kvarstå till nästa beslutsomgång om inte den sökande 
drar tillbaka sin ansökan. 

3.5 Beräkningen av det slutliga stödet efter 
ansökan om utbetalning 

Förslag: Beräkningen av stödets slutliga storlek ska ske med 
utgångspunkt i de stödbelopp som gällde vid länsstyrelsens eller 
Boverkets beslut om stöd. 

Skälen för förslaget: När ett beslut ska fattas om att bevilja en ansökan 
om investeringsstöd ska länsstyrelsens eller Boverkets beslut om stöd 
innehålla uppgifter om det preliminära stödbeloppet. När byggnads-
projektet är färdigställt ska länsstyrelsen eller Boverket, efter en särskild 
ansökan, fatta ett utbetalningsbeslut i vilket stödets storlek slutligt bestäms 
(17 § förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande).  
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Om projektets slutgiltiga storlek eller utformning inte har förändrats i 
förhållande till det underlag på vilket beslutet om det preliminära stöd-
beloppet fattades bör det slutligt beräknade stödbeloppet överensstämma 
med det som angavs i det preliminära i stödbeslutet. Om däremot projektet 
har förändrats på något sätt, t.ex. vad gäller fördelningen av de ytor som 
stödbeloppet beräknas på, bör det slutliga stödbeloppet justeras med 
hänsyn till detta. 

Det kan förekomma att en byggherre ansökt om investeringsstöd för ett 
projekt i en, enligt förordningens indelning, tillväxtkommun utanför 
storstadsregionerna och fått denna ansökan beviljad samt ett besked om ett 
preliminärt stödbelopp baserat på det belopp som gäller för denna 
kommungrupp. När projektet avslutats kan befolkningsutvecklingen ha 
stannat av och kommunen i stället ingå definitionsmässigt i gruppen övriga 
kommuner, där den högsta tillåtna stödnivån är lägst. Det slutliga stödet 
skulle då kunna beräknas enligt den aktuella, lägre stödnivån. Sökandens 
investeringsbeslut har dock grundat sig i det preliminära beslut som har 
fattats och sökanden bör därför få medel motsvarande det preliminära 
beloppet, förutsatt att projektet vid färdigställandet uppfyller villkoren för 
att få investeringsstöd. 

Vid utbetalningsbeslutet bör stödets slutliga storlek därför beräknas med 
utgångspunkt i de stödbelopp som låg till grund för det preliminära 
stödbeslutet. Det bör därför inte vara motiverat att i efterhand besluta om 
ett högre eller lägre stödbelopp, om inte projektet har förändrats på något 
sätt i fråga om omfattningen och fördelningen av de stödberättigade 
ytorna.  

3.6 Ett eller flera nya villkor – bostäder för 
särskilda ändamål 

I det följande föreslås två olika sätt att underlätta för fler människor som 
behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden. Det första 
alternativet riktas mot ungdomar och unga vuxna i storstadsregionerna 
(avsnitt 3.6.1) medan det andra alternativet riktas mot personer i hela 
landet som befinner sig i en särskilt utsatt situation (avsnitt 3.6.2). 
Promemorian innehåller inget ställningstagande till om endast ett av 
förslagen eller båda förslagen ska genomföras. 

3.6.1 Alternativ 1 – bostäder till unga i 
storstadsregionerna 

Förslag: Stöd till projekt i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmö-
regionen får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att förmedla minst 
tio procent av lägenheterna i projektet, dock minst en lägenhet, eller 
motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom 
samma kommun till personer under 27 år. Förmedlingen kan ske genom 
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 att kommunen erbjuds att förmedla de aktuella lägenheterna, att de 
förmedlas av stödmottagaren själv eller på annat sätt. 

Om lägenheterna erbjudits kommunen att förmedla ska erbjudandet 
bifogas ansökan. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet 
fram till tre månader före planerat inflyttningsdatum.  

Erbjudande om förmedling behöver inte lämnas för bostadsprojekt 
avsedda för anordnande av kooperativ hyresrätt, bostäder för 
studerande eller bostäder som anordnas i syfte att underlätta inträde på 
den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt 
situation. 

Skälen för förslaget: Fler bostäder behövs för att underlätta för 
ungdomar att få sin första bostad, för att människor ska kunna flytta dit 
jobben finns och för att bryta den växande boendesegregationen. Det är 
vidare viktigt att ungdomar kan flytta till den ort där de vill studera. För 
att fler unga än i dag ska få möjlighet att söka de nya lägenheter som byggs 
med en relativt lägre hyra skulle stöd till byggande i de tre storstads-
regionerna kunna villkoras av att stödmottagaren vid den första 
inflyttningen efter färdigställandet ska förmedla en viss andel av 
bostäderna i varje projekt till personer under 27 år. Stödmottagaren bör 
kunna välja att i stället erbjuda motsvarande antal bostäder i stöd-
mottagarens befintliga bestånd inom den kommun där det aktuella 
projektet är beläget. Då hyrorna i tidigare byggda bostäder generellt sett är 
lägre än i nyproduktionen, även jämfört med nyproduktion som byggt med 
investeringsstöd, torde detta vara positivt för ungdomar och unga vuxna.  

Förmedlingen bör kunna ske av stödmottagaren själv eller hanteras 
genom att kommunen erbjuds att förmedla de aktuella lägenheterna.  

Behovet av bostäder som kan förmedlas till ungdomar och unga vuxna 
är stort i de flesta kommuner i storstadsregionerna. Detta talar för att 
andelen bostäder med investeringsstöd som ska kunna förmedlas till denna 
grupp borde vara hög. Samtidigt är det viktigt att kravet inte ställs så högt 
att det upplevs som alltför begränsande av de hyresvärdar som vill bygga 
ekonomiskt överkomliga bostäder med hjälp av investeringsstödet. Det 
föreslagna systemet skulle i princip innebära att det blir en särskild kö för 
ungdomar där de aktuella bostäderna inte kan sökas av andra personer eller 
hushåll. För att detta ska vinna allmän acceptans bör andelen bostäder som 
förmedlas särskilt till ungdomar inte vara alltför stor. Ytterligare en faktor 
som talar emot att en hög andel bostäder förmedlas enbart till ungdomar 
och unga vuxna är att detta skulle kunna bidra till att förstärka 
ålderssegregationen i nya områden. En lämplig andel bedöms därför vara 
tio procent av lägenheterna i respektive projekt. 

Om kommunen har fått möjlighet att förmedla lägenheter och inte inom 
den föreskrivna tiden förmedlat en lägenhet, eller lägenheten därefter blir 
ledig till uthyrning, återgår rätten att förmedla lägenheten till hyresvärden. 
Erbjudandet att förmedla lägenheten gäller endast vid den initiala 
inflyttningen.  
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Oavsett på vilket sätt förmedlingen av lägenheter har skett bör stöd-
mottagaren i samband med ansökan om utbetalning redovisa hur för-
medlingen har genomförts.  

De bostäder som särskilt sätts av för ungdomar och unga vuxna bör, 
precis som alla bostäder som byggs med investeringsstöd, förmedlas på ett 
öppet och transparent sätt. Med detta avses framför allt att för-
medlingsprinciperna ska vara offentligt tillgängliga för alla att ta del av, 
att reglerna inte är diskriminerande och att det är tydligt att villkoren i 
förordningen är uppfyllda. Av Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
framgår t.ex. att det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har 
möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva 
på efter att hyran är betald. Med dessa begränsningar har fastighetsägaren 
stor frihet att förmedla bostäderna, men måste vid en kontroll kunna 
redovisa att man tillämpat sådana kriterier och att det inte konsekvent bara 
är de sökande med högst inkomst som fått lägenheterna såvida det inte kan 
visas att just de stått längst i fastighetsägarens kö (om en sådan funnits) 
eller anmält sig först till lägenheterna i det aktuella projektet eftersom det 
annars skulle vara ett kringgående av villkoren i förordningen. 

Bostäder för studerande går i huvudsak till den aktuella målgruppen och 
det finns därför inte skäl att ställa motsvarande krav när det gäller sådana 
projekt. Kooperativa hyresrätter förmedlas antingen via en särskild kö 
inom föreningen eller så uppförs de av en grupp människor som slutit sig 
samman för att lösa sitt gemensamma behov, dvs. en form av 
byggemenskap. Antalet sådana projekt som får investeringsstöd är också 
litet. Att ställa sådana krav på förmedlingen av bostäder som i praktiken 
innebär att de potentiella stödmottagarna inte skulle kunna beviljas 
investeringsstöd skulle motverka syftet med att låta byggherrar kunna söka 
investeringsstöd för denna typ av projekt. Kravet på hur hyran ska 
bestämmas för att det ska vara möjligt att få investeringsstöd regleras 
också på ett annat sätt för kooperativa hyresrätter. Krav på att erbjuda 
kommunen en viss andel av bostäderna för förmedling till ungdomar och 
unga vuxna bör således inte heller ställas för kooperativa hyresrätter. 

Det är även möjligt att få investeringsstöd för bostäder som anordnas i 
syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer 
i en socialt utsatt situation. Sådana bostäder riktas mot en begränsad grupp 
som befinner sig i en särskilt utsatt situation, varför även dessa bör 
undantas från det föreslagna kravet på förmedling. 

Problembilden avseende ungas situation på bostadsmarknaden är 
särskilt påtaglig i storstadsregionerna, men gör sig också gällande i andra 
större kommuner med en ansträngd bostadsmarknad. Det kan tala för att 
de nya kraven även bör gälla för projekt i stora kommuner utanför 
storstadsregionerna. Inledningsvis bör dock villkoret enbart införas för 
projekt i kommunerna i storstadsregionerna. Om åtgärden får avsedd 
effekt, och behovet bedöms vara stort även i andra kommuner, kan det 
motivera att kraven utvidgas till att även omfatta dessa kommuner.   



  

 

25 

 

 3.6.2 Alternativ 2 – bostäder för att underlätta inträde 
på den ordinarie bostadsmarknaden i alla 
kommuner 

Förslag: Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att erbjuda 
kommunen att hyra fem procent av lägenheterna i projektet, dock minst 
en lägenhet, eller motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens 
befintliga bestånd inom samma kommun, i syfte att underlätta inträde 
på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt 
situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. 
Villkoret gäller projekt med tio eller fler lägenheter. 

Sökanden ska bifoga erbjudandet till ansökan om stöd. 
Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet fram till tre 

månader före planerat inflyttningsdatum. 
Kravet att erbjuda kommunen en viss andel bostäder gäller inte 

projekt avsedda för anordnande av kooperativ hyresrätt, bostäder för 
studerande eller bostäder som redan anordnas i syfte att underlätta 
inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt 
utsatt situation. 

Skälen för förslaget: Bristen på bostäder drabbar många hushåll och 
individer med olika bakgrund. De som drabbas hårdast är de som försöker 
komma in på bostadsmarknaden. En sådan grupp är personer som av olika 
skäl hamnat helt utanför bostadsmarknaden och behöver samhällets stöd 
för att komma tillbaka till såväl bostadsmarknaden som till ett självständigt 
liv.   

Enligt 3 § förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder 
och bostäder för studerande kan stöd lämnas även till bostäder som 
anordnas i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden 
för personer med socialt utsatt situation och det även om hyresavtalen för 
bostäderna innehåller begränsningar i besittningsskyddet.  

Det finns behov av ett utökat utbud av bostäder för personer i en socialt 
utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), förkortad SoL. Kommunerna tillhandahåller ofta ett utbud av 
boendelösningar för personer som av olika anledningar inte blir godkända 
som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden och som kan behöva 
stöd i boendet. Det innebär att kommunen hyr en bostad av ett kommunalt 
eller privat bostadsföretag och i sin tur hyr ut bostaden i andra hand till 
den boende. I många fall är syftet att andrahandskontraktet ska kunna 
övergå i ett vanligt förstahandskontrakt om boendet har fungerat väl. 
Dessa bostäder benämns olika i kommunerna, t.ex. bostad först, sociala 
kontrakt, försökslägenheter, övergångslägenheter eller referenslägenheter. 
En ansökan om ett sådant boende prövas enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL. Ett 
alternativ är därför att ställa krav på att en viss andel av lägenheterna i ett 
projekt med investeringsstöd erbjuds kommunen i syfte att användas för 
att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en 
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socialt utsatt situation, som kan behöva en sådan boendeinsats enligt 
socialtjänstlagen.  

Andelen lägenheter som stödmottagaren ska erbjuda kommunen att 
använda för personer i en socialt utsatt situation med behov av en 
boendeinsats enligt socialtjänstlagen bör vara lägre än enligt det i avsnitt 
3.6.1 beskrivna förslaget till krav på förmedling av bostäder till unga 
vuxna, eftersom det av sociala skäl är viktigt att bostäder av det först 
nämnda slaget finns utspridda i så stor del av bostadsbeståndet som 
möjligt. Därmed underlättas dessa personers integration och risken för att 
vissa hus av omgivningen skulle komma att betraktas som annat än ett 
vanligt hyreshus blir i det närmaste obefintlig. Villkoret bör av denna 
anledning endast avse projekt som innehåller tio bostäder eller fler, varvid 
minst en lägenhet alltid bör avsättas för detta ändamål. Precis som i 
alternativet med bostäder för unga bör det inte finnas något krav på att 
bostäderna ska finnas i just det bostadshus för vilket investeringsstöd 
lämnas, utan stödmottagaren bör med fördel kunna erbjuda kommunen 
bostäder i andra delar av sitt befintliga bostadsbestånd inom den kommun 
där det aktuella projektet är beläget. 

Syftet med att en kommun ska erbjudas att hyra en viss del av de 
bostäder som byggs med investeringsstöd är att ge kommunen tillgång till 
bostäder som kan användas för personer i en socialt utsatt situation som 
beskrivits ovan och där beslut fattas med hänvisning till 4 kap. 1 eller 2 § 
SoL. 

3.7 Överklagande 

Förslag: Boverkets beslut om investeringsstöd för projekt med 
hyresbostäder i Stockholms-, Göteborgs- eller Malmöregionen och 
utbetalningsbeslut avseende sådana stöd ska kunna överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Skälen för förslaget: För närvarande fattar länsstyrelsen beslut om stöd 
enligt 16 § förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande. Dessa beslut kan överklagas till Boverket enligt 
27 §. Boverket kommer med de föreslagna förändringarna i vissa fall att 
fatta beslut om stöd enligt 16 §. Dessa beslut bör kunna överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsen om överklaganden föreslås 
därför kompletteras så att det framgår att även Boverkets beslut enligt 16 § 
kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Även Boverkets beslut om 
utbetalning av stöd enligt 17 § bör kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 
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4 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Förslag: Förordningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020. 
Äldre föreskrifter ska gälla för ansökningar som har beviljats stöd före 
ikraftträdandet. 

Skälen för förslaget: Det är angeläget att ändringarna kan träda i kraft 
så snart som möjligt. De föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2020. 
Äldre föreskrifter bör dock gälla för ansökningar som har beviljats stöd 
före ikraftträdandet.  
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5 Konsekvenser 

5.1 Konsekvenser för bostadsbyggandet och 
sysselsättningen 

Behovet av fler bostäder är fortsatt stort, samtidigt som produktions-
kostnaderna för nya bostäder är fortsatt höga. Investeringsstödet syftar till 
att sammantaget öka byggandet samt att göra det lönsamt att bygga 
hyresbostäder till en i jämförelse med annan nyproduktion relativt lägre 
hyra i lägen och i situationer där det annars inte är lönsamt att bygga, trots 
behovet av bostäder. Ett reformerat investeringsstöd kan skapa stabila 
förutsättningar för produktionen av hyresbostäder med en relativt lägre 
hyra och därmed en bättre investeringsmiljö. Införandet av 
beslutsomgångar i storstäderna bör stärka konkurrensen och därmed öka 
incitamenten att bygga effektivt med optimalt utnyttjande av den byggbara 
marken. Kostnadspress och effektivisering vid byggande av hyresbostäder 
och bostäder för studerande bör leda till ett generellt billigare 
bostadsbyggande. 

Bostadsbyggandet minskar, främst för ägda bostäder, samtidigt som det 
enligt Boverkets beräkningar finns ett fortsatt stort behov av bostads-
byggande. Vilken effekt förändringarna som föreslås i promemorian har 
på sysselsättningen är på förhand svårt att bedöma. Bostadsbrist påverkar 
rörligheten på bostadsmarknaden negativt och ett ökat utbud av 
hyresbostäder med relativt lägre hyror kan bidra till att förbättra rörlig-
heten inom hyressektorn. 

5.2 Konsekvenser för miljön och klimatet 

Byggande har i sig stor påverkan på miljön i alla led. Energikraven innebär 
dock att allt som byggs med investeringsstöd ska ha en högre energi-
prestanda än vad som krävs i övrig nyproduktion. Reglerna för att få 
förhöjt investeringsstöd innebär att kraven på energianvändningen ställs 
ännu högre. Kraven för att kunna få sådant förhöjt stöd har nyligen skärpts 
genom ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för 
hyresbostäder och bostäder för studerande (SFS 2019:476). Konkurrensen 
främjas med ett ökat innovationstryck och teknikspridning som följd, 
vilket bidrar till att alla nya bostäder som tillkommer på sikt kommer att 
ha större energieffektivitet. 

5.3 Statsfinansiella effekter 

En effektivare medelsanvändning innebär att det för samma stödbelopp 
går att främja tillkomsten av fler nya bostäder än tidigare, eller lika många 
bostäder till ett mindre belopp. Utgifterna bestäms dock genom de anslags- 
och bemyndiganderamar som fastställs. Införandet av ett krav på att 
påbörjandet måste ske inom en viss tid efter att stöd har beviljats gör att 
det blir lättare att prognosticera kommande utbetalningar. Inom ramen för 
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 angivna anslag kan beviljandet av stöd ske mer effektivt genom att 
osäkerheten om när utbetalningar ska ske minskar. 

5.4 Myndigheter 

Länsstyrelserna och Boverket har successivt byggt upp kompetens för att 
hantera ansökningar om investeringsstöd. De förändringar som föreslås 
och som har betydelse för ärendehanteringen innebär i viss utsträckning 
ändrade rutiner, men bör kunna hanteras inom ramen för befintliga 
resurser. Förslaget att flytta en del av stödbesluten till Boverket får större 
betydelse för Boverket än för berörda länsstyrelser. Boverket måste bygga 
upp kompetens och hantering av de stödärenden som kommer att 
inkomma, medan länsstyrelserna i sådana ärenden i stället för att fatta ett 
beslut om stöd ska besluta om förslag till prioriteringsordning. 
Förändringarna bör inte påverka verksamheten på myndigheterna i annat 
än begränsad utsträckning. En viss anpassning av datasystemen kan bli 
aktuell.  

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än 
enligt 16 och 17 §§ eller beslut i överklagade ärenden enligt 17, 20 och 
26 §§ får dock inte överklagas.  

Om Boverket blir förstahandsinstans i ärenden som rör ansökningar om 
investeringsstöd kan antalet överklaganden till allmän förvaltningsdom-
stol komma att öka. Boverket har hittills fått in ett tiotal överklagade 
ärenden avseende investeringsstödet. Ännu har inget överklagande gått 
vidare till allmän förvaltningsdomstol. Mot denna bakgrund finns det 
anledning att anta att de föreslagna förändringarna kommer att leda till en 
mycket begränsad ökning av antalet mål i förvaltningsrätterna. Kost-
naderna för dessa bedöms rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. 

5.5 Kommunerna 

Kommunerna påverkas genom att de enligt förslagen i promemorian kan 
få möjlighet att förmedla ett antal bostäder till ungdomar och unga vuxna 
(i det fall som stödmottagaren inte själv vill ansvara för den hanteringen). 
De kan få möjlighet att disponera ett antal lägenheter för att ordna boende 
åt personer i en socialt utsatt situation. Båda dessa förslag skulle kunna 
innebära vissa merkostnader för kommunerna, kostnader som ska ställas i 
relation till att kommunerna får ökade möjligheter att lösa bostads-
situationen för grupper som har svårt att ny- eller återetablera sig på 
bostadsmarknaden. Förslagen innebär möjligheter för kommunerna och är 
inte tvingande. Den kommun som av olika skäl inte anser att den behöver 
eller har möjlighet att utnyttja ett erbjudande från en stödmottagare kan 
tacka nej. 
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Om villkoret hade varit obligatoriskt även för kommunerna, dvs. om en 
kommun som erbjuds att förmedla vissa bostäder också hade varit tvungen 
att acceptera erbjudandet, skulle frågan om finansiering av kommunernas 
kostnader ha behövt lösas. Med den föreslagna lösningen, att villkoret 
innebär att byggherren ska erbjuda kommunen en viss andel lägenheter, 
men att kommunen kan avstå eller enbart utnyttja en del av de erbjudna 
lägenheterna, påverkas inte den kommunala självstyrelsen och inte heller 
uppkommer frågan om vem som ska finansiera eventuella kostnader för 
kommunerna.  

Kommunerna påverkas även indirekt i den utsträckning som de äger ett 
bostadsföretag som vill bygga hyresbostäder med statligt investeringsstöd. 
I denna del skiljer sig inte villkoren för företaget, eller dess ägare, från de 
villkor som möter en icke-kommunal aktör som vill bygga hyresbostäder 
med statligt investeringsstöd. 

5.6 Stödets storlek 

5.6.1 Samordning med andra stöd 

Investeringsstödet samordnas med andra stöd. Förslaget syftar till att 
minska risken för överkompensation och därmed för återkrav. Förslaget 
bedöms få små effekter på bostadsbyggandet och bidragsgivningen. I den 
utsträckning som detta skulle innebära att något projekt inte blir av har det 
planerats på felaktiga premisser och är inte av den art att det alls borde få 
investeringsstöd. I viss mån kan förslaget leda till att handläggningstiden 
i samband med ansökan om utbetalning av stöd förlängs för att den 
handläggande myndigheten behöver invänta beslut om andra stöd för att 
samordning ska kunna ske. 

5.6.2 Beräkningen av det slutliga stödet vid begäran om 
utbetalning 

Kopplingen mellan stödbeslutet, där storleken på investeringsstödet ska 
anges preliminärt, och beslutet om utbetalning, där det slutliga beloppet 
fastställs, är inte helt tydlig. Förslaget syftar till att tydliggöra hur det 
slutliga stödbeloppet ska fastställas för att bidra till att skapa en större 
förutsägbarhet för både den sökande och för systemet i sin helhet. Stödet 
blir därmed effektivare och mer ändamålsenligt utformat. Ett begränsat 
antal företag skulle med det befintliga regelverket, om stödbeloppet höjts 
mellan stödbeslutet och utbetalningsbeslutet, kunna få ett större stöd vid 
utbetalningen än vad som angavs preliminärt i stödbeslutet. Detta under 
förutsättning att de aktuella projekten bedöms uppvisa en lönsamhet som 
är lägre än normalt eller genomsnittligt. Sådana projekt kommer med detta 
förslag inte att få förbättrad lönsamhet genom ett högre stödbelopp. Då 
projektet i fråga har genomförts på grundval av det preliminära stöd-
beloppet har detta varit tillräckligt för att projektet skulle genomföras, 
varför ytterligare stöd inte ska lämnas utan att det riskerar att bli fråga om 
överkompensation. Det finns heller ingen anledning för det allmänna att 
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 ge större subventioner än nödvändigt. Därutöver bedöms effekterna bli 
små. 

5.6.3 Stödet riktas till hela landet 

Förslaget förenklar förutsättningarna för att bedöma när stöd kan sökas 
och kan bidra till en ökad förutsägbarhet och transparens för den som ska 
söka. Effekterna för byggherrarna bedöms dock totalt sett bli små. 

5.6.4 Krav på tidpunkt för påbörjande av projekt 

Förslaget innebär ett krav på när projektet ska vara färdigställt vilket 
indirekt innebär att medelsanvändningen blir effektivare. Risken för att 
medel binds upp i onödan minskar också. Förslaget innebär en viss 
begränsning för byggherrarnas möjlighet att planera för lämplig 
starttidpunkt för det aktuella projektet. Den föreslagna tidsfristen på ett år 
från beslut om stöd bedöms dock ge byggherrarna så pass mycket 
flexibilitet i planeringen att bostadsbyggandet inte bedöms påverkas 
negativt. 

5.6.5 Förändrad ärendehantering och 
ansvarsfördelning för ärenden i 
storstadsregionerna 

Förslagen i denna del innebär att ansökningar om investeringsstöd som 
avser projekt i någon av de tre storstadsregionerna ska beredas av berörd 
länsstyrelse men beslutas av Boverket. Samtidigt delas bemyndigande- 
och anslagsramarna för investeringsstödet upp i två olika delar, en gemen-
sam för storstadsregionerna och en gemensam för övriga landet. I stor-
stadsregionerna införs ett system med beslutsomgångar med medelsram. 

Förslagen syftar till att bidra både till att medel finns tillgängliga i alla 
delar av landet och att effektivisera användningen av medel i storstads-
regionerna då ett visst ”tävlingsmoment” införs genom att det vid varje 
beslutsomgång är en begränsad summa som ska fördelas. Därmed ökar 
innovationstrycket för företag som bygger bostäder med hjälp av 
investeringsstöd, vilket på sikt är positivt även för bostadsbyggandet 
generellt. 

Förslagen bedöms leda till ökade administrativa kostnader för Boverket 
i och med att myndigheten kommer att få ansvaret för att besluta för en del 
av ärendena. Den föreslagna ordningen skulle möjligtvis kunna leda till att 
de administrativa kostnaderna för berörda länsstyrelser ökar något i 
samband med omställningen till nya rutiner, men generellt borde 
kostnaderna och arbetsbördan inte påverkas då länsstyrelserna enligt 
förslaget ska bereda de ärenden som ska beslutas av Boverket. Då den 
främsta förändringen för länsstyrelserna är att beslutandet i vissa ärenden 



  

32 

 

 

flyttas till Boverket torde merarbetet och merkostnaderna när väl ändrade 
rutiner införts vara begränsade. 

5.6.6 En särskild prioriteringsgrund för 
storstadsregionerna – flest bostäder på given yta 

För Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen föreslås att de projekt 
prioriteras som ger flest bostäder på en given yta. Behovet av små 
lägenheter bedöms vara särskilt stort i storstadsregionerna. Förslaget 
väntas bidra till att det på sikt blir ett ökat utbud av fler, om än något 
mindre bostäder. Återkommande problem som kommunerna lyfter fram i 
Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät är att det finns för få små lediga 
bostäder. Ett ökat utbud av små hyreslägenheter är positivt för alla de som 
efterfrågar sådana och bidrar till att lätta på den akuta bostadsbristen. 
Risken att bostäderna över lag blir alltför små bedöms dock vara begränsad 
eftersom varje byggherre måste göra bedömningen att bostäderna ska gå 
att hyra ut varaktigt, även när det akuta behovet av små lägenheter har 
hanterats. 

Förslaget kan i viss mån leda till ökad osäkerhet för bostadsföretagen 
om huruvida det planerade projektet kommer att bli berättigat till stöd eller 
inte, då detta beror på hur det planerade projektet kommer att stå sig i 
konkurrensen med andra projekt. Antalet beslutstillfällen per år föreslås 
vara förhållandevis många, vilket minskar den tid som byggherrarna 
behöver vänta på besked, varför effekten totalt sett bedöms bli begränsad.  

5.6.7 Ett eller flera nya grundläggande krav – bostäder 
för särskilda ändamål 

Alternativ 1 – bostäder till unga i storstadsregionerna 

 
Förslaget innebär att ett antal lägenheter kan förmedlas särskilt till 
ungdomar och unga vuxna, som därmed får möjlighet att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Förslaget bedöms inte vara särskilt betungande att 
uppfylla och kan bidra till att fler unga kan få sin första bostad. Förslagets 
konsekvenser för byggherrarna bedöms vara liten och det bedöms inte ha 
någon negativ effekt på deras investeringsvilja. 

Alternativ 2 – bostäder för att underlätta inträde på den ordinarie 
bostadsmarknaden i alla kommuner 

.  
Förslaget innebär att ett antal lägenheter kan förmedlas särskilt till 
personer i en socialt utsatt situation, som därmed får möjlighet att etablera 
sig på bostadsmarknaden. Förslaget bedöms inte vara särskilt betungande 
att uppfylla och kan bidra till att fler personer i en socialt utsatt situation 
kan få hjälp när det gäller att återetablera sig på bostadsmarknaden. 
Förslagets konsekvenser för byggherrarna bedöms vara liten, liksom dess 
effekter på viljan att bygga nya hyresbostäder. 



  

 

33 

 

 5.7 Konsekvenser för jämställdheten 

De föreslagna åtgärderna förväntas effektivisera investeringsstödet på 
olika sätt. Effekten på det samlade bostadsbyggandet är svårbedömd 
eftersom investeringsstödet endast berör en mindre del av bostads-
byggandet. Konsekvenserna för jämställdheten bedöms därför vara små. I 
den utsträckning som prioriteringsprincipen i storstadsregionerna – flest 
bostäder på en given yta – bidrar till fler bostäder kan detta i någon mån 
gynna unga kvinnor då dessa generellt sett flyttar ut från föräldrahemmet 
tidigare än unga män. 
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Taxa för engångsbesök på Kretsloppscentralen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för enstaka besök vid kretsloppscentralerna antas enligt 

samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna 

upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.  

Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av 

kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till 

kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av 

körkort eller besökskort. 

Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att 

besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i 

jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen. 

Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma 

in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per 

dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2018. 

Ärendet 

Kretsloppscentralerna finansieras genom avfallstaxan som innevånarna i 

Upplands-Bro betalar. Därav har de rätt och möjlighet att besöka 

kretsloppscentralerna kostnadsfritt för att lämna sitt avfall som uppkommit i 

hemmet. Eftersom personer från andra kommuner inte betalar avfallstaxan i 

Upplands-Bro kommun så föreslås att betalt per besök för att täcka upp den 

merkostnad som deras avfall genererar i form av transporter och 

behandlingsavgifter för deras avlämnade avfall. 

Förslaget är att en besökare betalar lika mycket som företagare i kommunen 

som är 350 kronor per tillfälle per dag och får då lämna 2 kubikmeter avfall. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Tekniken för att ta betalt på ett säkert och professionellt sätt finns redan på 

plats då det finns möjlighet att ta betalt av företag som saknar företagskort samt 

besökare som har mer avfall än 2 kubikmeter vid ett tillfälle. 

Avfallsenheten förutser att antal besökare från andra kommuner sakta kommer 

att minska i antal i takt med att man lär sig att det inte längre är fritt fram att 

besöka våra Kretsloppscentraler. 

Men det kommer att dyka upp besökare från andra kommuner kontinuerligt 

ändå, och därför ser vi det som en stor miljönytta att ha möjlighet att släppa in 

dem. 

Förslag till beslut 

Besökare från andra kommuner ges möjlighet att lämna grovavfall på 

kommunens kretsloppscentraler mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök 

per dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Barnperspektiv 

Förslaget är framtagen med hänsyn till barnens bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Avdelningschef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträden den 26 

februari 2018 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (53)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2019-05-29 

 

 

§ 62 Taxa för engångsbesök på 
Kretsloppscentralen 

 Dnr KS 18/0152 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Sammanfattning 

Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna 

upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.  

Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av 

kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till 

kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av 

körkort eller besökskort. 

Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att 

besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i 

jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen. 

Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma 

in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per 

dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 april 2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för enstaka besök vid 

kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Stefanson (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Yrkande 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är bordläggning. 

Han frågar om ärendet ska avgöras idag. Han finner att Kommunstyrelsen 

bordlägger ärendet. 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (28)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-26 

 

 

§ 4 Taxa för engångsbesök på 
Kretsloppscentralen 

 Dnr TN 18/0022 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka 

besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 

Avfallsenheten har i och med de nya restriktionerna på kretsloppscentralerna 

upptäckt att antal besökare från andra kommuner är väldigt stort.  

Eftersom endast kommuninvånare betalar via grundavgiften för driften av 

kretsloppscentralerna är det endast de som har tillträde till 

kretsloppscentralerna, och detta säkerställs genom inpassering med hjälp av 

körkort eller besökskort. 

Anledningen till att ett antal besökare kommer från andra kommuner är ofta att 

besökarna av olika anledningar upplever centralerna som lättillgängliga i 

jämförelse med sina motsvarigheter i hemkommunen. 

Därför föreslås att det ska erbjudas besökare från andra kommuner att komma 

in på Kretsloppscentralerna mot en bestämd taxa på 350 kronor per besök per 

dag med upp till 2 kubikmeter avfall. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad till 6 februari 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för enstaka 

besök vid kretsloppscentralerna enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Yttrande över utställningsförslag till ny 
översiktsplan för Håbo kommun 

Förslag till beslut 

Kommunen yttrar sig över utställningsförslag till ny översiktsplan för Håbo 

kommun enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 22 augusti 2019. 

Sammanfattning 

Håbo kommuns kommunstyrelse har beslutat att skicka ut förslag till ny 

översiktsplan Håbo – en kommun för framtiden för utställning. Översiktsplanen 

visar på en övergripande nivå hur kommunens mark- och vattenområden 

långsiktigt ska användas, utvecklas och bevaras. 

Upplands-Bro kommun har fått utställningsförslaget på remiss och 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 22 augusti 

2019. Förslaget till yttrande utgår ifrån de synpunkter som Upplands-Bro 

kommun har lämnat tidigare. Synpunkterna gäller framförallt våra 

gemensamma intressen i gröna samband och Håbos utvecklingsplaner för 

Bålsta tätort österut vid kommungränsen till Upplands-Bro. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2019 

 Håbo kommuns missiv den 14 juni 2019 

 Håbo kommuns utställningshandling, 17 juni–30 september 2019 

 Håbo kommuns bilaga 1 till utställningshandling, 

Planeringsförutsättningar 

 Håbo kommuns bilaga 2 till utställningshandling, 

Hållbarhetsbedömning (MKB) den 9 maj 2019 

 Håbo kommuns bilaga 3 till utställningshandling, samrådsredogörelse 

maj 2019 

 Upplands-Bro kommuns yttrande över Håbos samrådsförslag till ny 

översiktsplan, enligt Kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2017 § 18 

 Upplands-Bro kommuns samrådsyttrande över planprogram för 

Dragelund i Håbo kommun, enligt Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

den 23 januari 2019 § 4 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Ärendet 

Håbo kommuns kommunstyrelse har beslutat att skicka ut förslag till ny 

översiktsplan Håbo – en kommun för framtiden för utställning. Översiktsplanen 

visar på en övergripande nivå hur kommunens mark- och vattenområden 

långsiktigt ska användas, utvecklas och bevaras. 

Upplands-Bro kommun har fått utställningsförslaget på remiss. Håbo kommun 

vill ha synpunkter senast den 30 september 2019. Vi har dock fått förlängd 

remisstid till den 7 oktober för att klara ordinarie justering av protokoll från 

Kommunstyrelsens möte den 25 september. Samhällsbyggnadskontoret har 

tagit fram ett förslag till yttrande den 22 augusti 2019. 

Förslaget till yttrande utgår ifrån de synpunkter som Upplands-Bro kommun 

har lämnat tidigare, dels under samrådet av översiktsplanen dels över Håbos 

samråd av planprogram för verksamhetsområdet Dragelund. 

Synpunkterna gäller framförallt våra gemensamma intressen i gröna samband 

och Håbos utvecklingsplaner för Bålsta tätort österut vid kommungränsen till 

Upplands-Bro.  

Alla utställningshandlingar finns på Håbo kommuns webbplats: 

https://www.habo.se/nyöversiktsplan. 

Barnperspektiv 

Syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen så att den blir så bra som 

möjligt för såväl vuxna som barn. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 22 augusti 2019 

2. Håbo kommuns missiv den 14 juni 2019 

Beslut sänds till 

 Håbo kommun 



FÖRSLAG TILL YTTRAND E 1 ( 2 )

Samhällsbyggnadskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08 - 581 691 94
karin.svalfors@upplands - bro.se

2019 - 08 - 22 KS 19/0355 KS 2015/00272

Håbo kommun
Plan - och exploateringsavdelningen

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Yttrande över utställningsförslag till ny
översiktsplan för Håbo kommun
Upplands - Bro kommun har tagit del av utställningsförslag till ny översiktsplan
för Håbo kommun. Vi har några synpunkter som vi vill lyfta igen , trots att vi
har framfört dem tidigare .

Gröna samband
Det är positivt att Håbo även i utställningsförslaget vill verka för ett
sammanhängande nätverk av grönytor regionalt och vill säkerställa de gröna
samban den över kommungränsen till Görvälnkilen i Upplands - Bro.

I tidigare yttranden över översiktsplanen och planprogram för Dragelund har vi
lyft möjligheten att förlänga Upplands - Broleden över kommungränsen och upp
en bit längs den östra sidan om Lilla Ullfjär den. Vi noterar att Håbo
uppmärksammar denna fråga i planprogrammet för Dragelund. Det är positivt.
Men eftersom denna vandringsled inte återfinns i utställningsförslaget till ny
översiktsplan, vill vi ändå lyfta förslaget igen . Detta som en utveckling av vårt
gemensamma grönstråk. Vi ser gärna en gemensam planering av Upplands -
Broledens förlängning.

Framtida markanvändning i Dragelund och Nya Kalmarsand
I vårt samrådsyttrande noterade vi att avrinningen från delar av Nya
Kalmarsand och Dragelund kan komma att ske till Broviken som är Natura
2000 - område och Esko - område. I samrådsredogörelsen bemöts detta med att
frågan hanteras i efterföljande detaljplanering. Vi konstaterar att det ta också
görs i det nu godkända planprogrammet för Dragelund. Vi anser dock a tt det
bör framgå tydligt även i översiktsplanen att hänsyn behöver tas även till
känsliga områden i Upplands - Bro för vissa exploateringsområden.

När det gäller den del av verksamhetsområdet Dragelund som ligger norr om
E18, kan vi bara konstatera att inge t har förändrats i Upplands - Bro. Området på
Upplands - Brosidan är i vår översiktsplan fortsatt prioriterat för areella
näringar.
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Kommunikationer 
Det är positivt att Håbo håller fast vid att kommunens utveckling inte får 
försvåra en framtida utbyggnad av Mälarbanan med nya spår. 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

 

 

Fredrik Kjos    Ida Texell 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 

 



 

 MISSIV 1(1) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-14 KS 2019/00272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare  
0171-528 27 
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

                Enligt sändlista 

 

Utställning av förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun 

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 3 juni, § 117, sänds förslag till ny översiktsplan, Håbo – en 

kommun för framtiden, ut för utställning mellan den 17 juni och den 30 september 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

ny kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun. Ett första planförslag togs fram under 

2016. Förslaget var på samråd mellan den 16 december 2016 och den 28 februari 2017. Under denna 

period fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Totalt inkom 115 yttranden under 

samrådet, som utgjort en viktig grund för de ändringar och justeringar som gjorts inför utställning.  

Förslaget till ny översiktsplan visar på en övergripande nivå hur kommunens mark- och 

vattenområden långsiktigt ska användas, utvecklas och bevaras, och är ett viktigt verktyg för att 

uppnå hållbar utveckling och förverkliga kommunens vision Vårt Håbo 2030. 

Det utställda förslaget till ny översiktsplan består av fyra delar:  

 Utställningshandlingen med tillhörande mark- och vattenanvändningskarta utgör själva 

planförslaget och anger inriktningen för kommunens framtida utveckling. 

Utställningshandlingen finns även sammanfattad i en kortversion.  

 Planeringsförutsättningar utgör ett kunskapsunderlag som ligger till grund för de 

strategier och riktlinjer som redovisas i utställningshandlingen.  

 Hållbarhetsbedömningen redovisar planförslagets konsekvenser utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt hur planen bidrar 

till att uppnå nationella, regionala och kommunala målsättningar.  

 Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkom under 

samrådet, och kommunens ställningstaganden till dessa.  

Handlingarna bifogas detta mail, och finns även att läsa på Håbo kommuns hemsida från och med 

den 17 juni: www.håbo.se/nyöversiktsplan  

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas senast den 30 september 2019 till 

E-post: plan@habo.se  

Brev:  Plan- och exploateringsavdelningen 

Håbo kommun  

746 80 Bålsta  

Märk din försändelse med ”KS 2015/00272” 

Efter utställningens slut kommer alla synpunkter att sammanställas och bemötas i ett särskilt 

utlåtande. Planförslaget kommer därefter att revideras, innan det antas av kommunfullmäktige 

under 2020.  

 



 

 Sändlista  

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-14 KS 2019/00272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare  
0171-528 27 
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

 

 

Sändlista  

Kommunala instanser  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Vård- och omsorgsnämnden 

 Överförmyndarnämnden 

 Håbo Marknads AB 

 Håbohus AB  

 Handikapprådet 

 Pensionärsrådet 

 Ungdomsrådet 

 Hälso- och trygghetsrådet 

 Tillväxtrådet  

 Räddningstjänsten Enköping – Håbo  

 

Politiska partier  

 Bålstapartiet  

 Centerpartiet  

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet  



 

 Sändlista  

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-14 KS 2019/00272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare  
0171-528 27 
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

 

 

Externa aktörer  

 Länsstyrelsen i Uppsala län 

 Region Uppsala 

 Enköpings kommun 

 Knivsta kommun 

 Sigtuna kommun 

 Upplands-Bro kommun 

 Uppsala kommun 

 Friluftsfrämjandet 

 Lantbrukarnas riksförbund 

 Naturskyddsföreningen 

 Omställning Håbo 

 Pensionärernas riksorganisation 

 Upplandsmuseet 

 Upplandsstiftelsen  
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Planarkitekt 

Planavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
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Antagande av detaljplan för Ekhammar 4:214 

Förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för Ekhammar 4:214 

godkänns. 

2. Förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka 

fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta 

en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om enkelt 

planförfarande. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och 

ett granskningsutlåtande. Planförslaget var uppe för antagande på 

kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019. Kommunstyrelsen beslutade 

att återremittera ärendet för att se över hur lösningen för infart och utfart på 

Bygdegårdsvägen kan anordnas på ett trafiksäkert sätt. Som ett svar på 

återremissen och tekniska nämndens yttrande har förutsättningarna för en utfart 

nu och i framtiden setts över och redovisats i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

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

 Plankarta, 3 maj 2019 

 Planbeskrivning, 10 maj 2019 

 Samrådsredogörelse, 14 april 2019 

 Granskningsutlåtande, 10 maj 2019, rev 22 aug 2019 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-21 KS 15/0309 

 
 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 5 mars 2014 att ge 

Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Ekhammar 4:214 för 

att utreda möjligheten att stycka av fastigheten och ge möjlighet till en ny 

utfart. Detaljplanen har handlagts enligt Plan- och bygglagen i lydelse före den 

1 januari 2015 eftersom planarbetet påbörjades den 5 mars 2014. Planen 

handläggs med enkelt planförfarande eftersom planen överensstämmer med 

översiktsplanen och är av mindre omfattning samt inte är av principiell 

karaktär. 

Planområdet består av en fastighet som är bebyggd med en villa. Den norra 

delen av fastigheten är obebyggd och bevuxen med träd och sly. Syftet med 

detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka fastigheten 

och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta en 

anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.  

Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd 19 september 2016 – 14 oktober 

2016. Efter revidering sändes förslaget ut på granskning 16 april 2019  – 2 maj 

2019. En fastighetsägare utanför planområdet har haft synpunkter på planen 

som inte tillgodosetts. Synpunkterna på planförslaget har sammanställts i en 

samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. 

Planförslaget var uppe för antagande på kommunstyrelsens sammanträde den 

29 maj 2019. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att se 

över hur lösningen för infart och utfart på Bygdegårdsvägen kan anordnas på 

ett trafiksäkert sätt. 

Som ett svar på återremissen och tekniska nämndens yttrande har 

förutsättningarna för en utfart nu och i framtiden setts över. För att anordna en 

utfart enligt planförslaget skulle hastigheten på vägsträckan behöva sänkas till 

30 km/h och hastighetssänkande åtgärder skulle behövas. Utfarten ska utformas 

med sikttrianglar som säkerställer god sikt i båda riktningar vid utfarten. 

Planen förordar att det ska vara möjligt för fastighetsägaren att vända på den 

egna fastigheten för att backning inte ska ske ut på Bygdegårdsvägen. Det är 

dock inte möjligt att förbjuda att backning sker. 

En översyn över trafiknätet i Kungsängen kommer behöva ske i framtiden för 

att se över säckgator och omfördela trafik. Detta skulle påverka trafikflödet på 

Bygdegårdsvägen positivt. En övergripande trafiknätsanalys har gjorts för 

Kungsängen. Prognosen för analysen är gjord för år 2040. Analysen visar att 

trafiken på Bygdegårdsvägen kommer att öka i framtiden med cirka 200-500 

trafikrörelser/dygn beroende på Kungsängens utveckling. Bygdegårdsvägen 

har idag cirka 1400 trafikrörelser varje dygn. Analysen har inte tagit hänsyn till 

en framtida översyn av säckgator. 

Barnperspektiv 

Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet.  
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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-05-03 
Denna planbeskrivning. 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse 
 
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

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

 
Planprocessen 

Handläggning 

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

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

 
Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (KS) juni 2016 
Samrådstid september-oktober 2016 
Granskningstid april 2019 
Beslut om Antagande kvartal 2/3 2019 

 
Planuppdrag 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott (SBU) gav 5 mars 2014 §15, tillväxtchefen i uppdrag att 
ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:214 genom enkelt planförfarande. 
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. 

 
Miljökvalitetsnormer 

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

 
Utomhusluft 

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

 
Vatten 

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

 
Ekologiskt särskilt känsliga områden 

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

 
Behovsbedömning 

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

 
Plandata 

Läge och areal 

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

 
Markägoförhållande 

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

 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Riksintresse föreligger inte inom planområdet 
 

Översiktsplan 

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

 
Detaljplaner och förordnanden 

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

 
Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 

Natur 

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

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

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

 

Foto från Bygdegårdsvägen. Detail Group 2015-05-29 
 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Ingen geoteknisk undersökning har utförts i samband med planläggning. Enligt SGUs jordartskarta 
består den östra delen av planområdet av berg i. Den västra delen av planområdet består av lera. 

 
Rekreation och friluftsliv 
Ett mindre naturområde angränsar direkt till fastigheten i norr. Friluftsområdet Lillsjön samt 
Lillsjötoppen ligger inom 2 km avstånd från fastigheten med exempelvis kanotuthyrning, grillplatser 
och minigolf. Ungefär 0,5 km norr om fastigheten ligger kommunens idrottsanläggning och på samma 
avstånd söder om fastigheten finns även en sporthall. 
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Fornlämningar 

I det västra delen av området ligger en del av Västra Rydsvägen kvar. Vägen var tidigare häradsvägen 
till Västra Ryd. En arkeologisk utredning utfördes 2018 (Länsstyrelsen, dnr 431-11327-2018) då det 
bedömdes att vägen inte är en fornlämning med skydd enligt 2 kap. kulturminneslagen. Vägen är 
registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning, med RAÄ nummer Kungsängen 95:3.  

 
Bebyggelseområden 

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

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

 
Gestaltning 

Nya byggnader uppförs förslagsvis i träfasad med sadeltak för att bevara områdets särprägel. 
 
Tillgänglighet 
Fastigheten är kuperad och det skiljer 15 meter mellan högsta och lägsta punkt. Genom att förlägga ny 
bebyggelse i den lägre delen av fastigheten eller bygga bostadshuset i suterräng bör en tillgänglig 
bebyggelse vara möjlig. 

 
Offentlig service och kommersiell service 

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

 
Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 

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

 
Gång- och cykeltrafik 

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

  
Kollektivtrafik 

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

 
Störningar och risker 

Buller och vibrationer 

Några buller- och vibrationsstörningar är inte kända i området. 

Översvämning 

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

 
Radon, farligt gods etc. 

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

 
Teknisk försörjning 

Dagvatten 

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

 
Vatten och avlopp 

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

 
Värme 

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

 
El, tele, bredband 

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

 
Avfall 

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

Konsekvenser av planens genomförande 



Sida 8 av 9 

Detaljplan för Ekhammar 4:214, nr 1602 Planbeskrivning 

 

 

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

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 
Exploatören/fastighetsägaren svarar för samtliga planläggnings- och exploateringskostnader. Eventuell 
flytt av ledningar bekostas av exploatören. Fastighetsägare bekostar anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp, el, värme samt tele/opto. Eventuella servitut och ledningsrätter ansöks av ledningsägare. 

 
Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med fastighetsägaren för att reglera kostnaderna för planarbetet. 
Fastighetsägaren bekostar planarbetet. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

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

Fastighetsbildning 

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

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

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Ekhammar 4:214  Minst 1000 m2 av fastigheten bildar en ny 
fastighet genom avstyckning eller klyvning.  
 
En gemensamhetsanläggning bildas för 
Ekhammar 4:214 och den nybildade fastigheten.  
Servitut bör bildas för den nya fastighetens 
anslutning till gemensamhetsanläggningen. 

Planen medger att bostäder får 
byggas I ytterligare en våning.  
Ett område för allmänna ledningar 
placeras i fastighetens sydöstra del.  
 
Mark reserveras för den 
gemensamma VA-ledningen och 
VA-anslutningen för den nya 
fastigheten. Bestämmelsen innebär 
en begränsning i användningen av 
markområdet som avses. 

Ekhammar 4:269 Ingen fastighetsreglering kommer att ske. Planen innebär att det tillkommer 
en utfart från den fastighet som 
styckas av från Ekhammar 4:214. 

Fastigheter utanför 
planområdet 

 
 

Ekhammar 4:213 
Ekhammar 4:215 
Ekhammar 4:220 
Ekhammar 4:242 
Ekhammar 4:243 
Ekhammar 4:489-92 
 

- Detaljplanen har ingen negativ 
påverkan på fastigheterna.  

 
Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 

Inga utredningar har tagits fram under planarbetet. 
 
Gata/utfart 

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

 
Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

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

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

 
Bygglov, bygganmälan 

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

Avgift för vatten och avlopp 

Anläggningsavgift betalas enligt gällande taxa. 
 

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

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av fastighetsägaren. 
 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

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

 
Medverkande i projektet 

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

 
 

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

 
Henric Carlson  Lina Wallenius   Andréas Silander 
Planchef   Planarkitekt   Projektledare exploatering 
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Bakgrund till detaljplanearbetet 

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

Planens syfte och huvuddrag 

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

Hur samrådet har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 86 att sända ut förslag till detaljplan för Ekhammar 
4:214, nr 1602, på samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Detaljplaneförslaget var under 
tiden 19 september 2016 – 14 oktober 2016 utsänt för samråd och skickades till berörda 
fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista.  

Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum samt på 
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se). Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet den 17 
september 2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 13 september 2016. Samrådsmöte hölls den10 oktober 
2016 klockan 18.00.  

Hur granskningen har bedrivits 

Enligt delegationsbeslut den 10 april 2019 sändes förslag till detaljplan för Ekhammar 4:214, nr 1602, 
på granskning enligt reglerna för enkelt planförfarande (Plan- och bygglagen i lydelse före den 1 
januari 2019). Detaljplaneförslaget var under tiden 16 april 2019  – 2 maj 2019 utsänt för granskning 
och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista.  

Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i 
Brohuset samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpekhammar). Granskningen 
annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 16 april 2019. 

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har tio yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
två yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2019-05-02 

2 Lantmäteriet inkom 2019-05-02 

3 Trafikverket  inkom 2019-04-30 

Kommunala nämnder 

4 Bygg- och miljönämnden  inkom 2019-05-10 

5 Tekniska nämnden  inkom 2019-05-24 

Övriga remissinstanser 

6 Trafikförvaltningen, Region Stockholm  inkom 2019-04-16 
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7 Vattenfall eldistribution AB  inkom 2019-04-17 

8 E.ON Värme Sverige AB  inkom 2019-04-25 

9 Skanova  inkom 2019-04-25 

10 Brandkåren Attunda  inkom 2019-05-03 

11 Norrvatten  inkom 2019-05-15 

Fastighetsägare 

12 Privatperson 1 och 2   inkom 2019-05-01 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

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

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2019-05-02  

1.1 Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget 

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

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar detta. 

1.2 Beskrivningen om färdvägen ändras i planbeskrivningen. 

2  Lantmäteriet  inkom 2019-05-02  

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

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

Kommentar 

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

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

3 Trafikverket   inkom 2019-04-30  

Trafikverket har inga synpunkter. 
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Kommunala nämnder 

4 Bygg- och miljönämnden   inkom 2019-05-10 

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

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

Kommentar 

4.1 Planavdelningen noterar detta. 

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

5 Tekniska nämnden   inkom 2019-05-24 

5.1 Tekniska nämnden ställer sig i stort sett positiva till planförslaget. Tekniska nämnden menar att 
det inte är lämpligt med in- och utfart mot Bygdegårdsvägen med avseende på trafiksäkerheten. 
Vardagsmedeldygnstrafiken ligger runt 1400 fordon/dygn, varav en del tung trafik ska till 
Kasmo industriområde. Bygdegårdsvägen finns med i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 
åtgärder i ett helhetsperspektiv och det nuvarande utfartsförbudet bör även gälla 
fortsättningsvis. Den nuvarande utformningen av vägen inbjuder till höga hastigheter, vilket gör 
det olämpligt med utfart från enskild fastighet. En planering av in-/utfart ska ske i samråd med 
kommunens tekniska avdelning och den bör vara på Klostervägen. 

5.2 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 
tillkommande ytor som kommer att skötas och underhållas av tekniska avdelningen i framtiden 
som en effekt av planen. 

5.3 I planförslaget finns ingen beskrivning av hur avfallshanteringen inom fastigheten ska ske. 

5.4 Fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska 
ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. Detta bör stå i planbeskrivningen. 

Kommentar 

5.1 Detaljplaneförslaget är gjort på ett sådant sätt att en utfart kan anordnas på ett trafiksäkert 
sätt med god sikt och med vändmöjlighet finns på fastigheten, så att backning undviks. Om 
ytterligare säkerhetsåtgärder behövs kan hastigheten sänkas på sträckan och 
hastighetsdämpande åtgärder införas. 

5.2 Det tillkommer inga nya ytor ska skötas av kommunens tekniska avdelning. 

5.3 Avfallshanteringen för den nya fastigheten ska ske inom den egna fastigheten. 

5.4 Fastighetsägaren har informerats om behovet av ytterligare dialog vid anslutning av vatten 
och avlopp. 

Övriga remissinstanser 

6 Trafikförvaltningen, Region Stockholm   inkom 2019-04-16 

Trafikförvaltningen har inga synpunkter. 

7 Vattenfall eldistribution AB   inkom 2019-04-17 

Vattenfall har inga anläggningar i eller i planområdets närhet. 
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8 E.ON Värme Sverige AB  inkom 2019-04-25 

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

9 Skanova   inkom 2019-04-25 

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

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

Kommentar 

9.1 Informationen vidarebefordras till fastighetsägaren. 

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

10 Brandkåren Attunda   inkom 2019-05-03 

10.1 Brandkåren Attunda har inga synpunkter. 

11 Norrvatten   inkom 2019-05-15 

11.1 Norrvatten har inga synpunkter. 

 Fastighetsägare 

12 Privatperson 1 och 2    inkom 2019-05-01 

XXX 

12.1 De motsätter sig planförslaget och håller fast vid de synpunkter som lämnades i samrådet. De 
vill att det stora beståndet av ekar bevaras. De tycker också att det är olämpligt med en infart 
från Bygdegårdsvägen då det bryter mot områdets karaktär.  

12.2 De menar att en villabebyggelse enligt planen medför negativ påverkan på deras fastighet och 
utemiljö Den planerade villan ligger så nära deras fastighet och betydligt högre, vilket skulle ge 
direkt insyn mot deras hus och trädgård. En ny fastighet skulle dessutom ha möjlighet att 
uppföra ett Attefallshus, vilket skulle medföra ökad risk för avverkning av stora träd och 
ytterligare olägenhet i form av ökad insyn. 

Kommentar 

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

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

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

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

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

 

 

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

Privatperson 1 och 2 

Tekniska nämnden 

 

 

Underlagsmaterial 

• Kopior av inkomna yttranden under granskningen.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2019-04-10  

• Kopior av inkomna yttranden under samrådet 

 
 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2019-05-10, reviderad 2019-08-22 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson    Lina Wallenius    Andréas Silander  

Planchef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 

 



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

Detaljplaneförslaget är upprättat med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, i dess lydelse före den 1 januari 2015. Syftet med planen är att möjliggöra en 

utökning av befintlig bostadsfastighet för att möjliggöra avstyckning.  

 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.  

 

Länsstyrelsens dnr: 402-16990-2019 

Kommunens dnr: KS 15/0309 

 

Information 

Färdvägen som finns på fastigheten, L2015:7714 (RAÄ-nr Kungsängen 95:3), har bedömts som 

övrig kulturhistorisk lämning i samband med en arkeologisk utredning som utfördes 2018 (dnr 

431-11327-2018). Dvs. den är inte en fornlämning med skydd enligt 2 kap kulturmiljölagen. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Helena Holst 
 
Detta yttrande ersätter det tidigare yttrandet 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Charlotte Ahlstrand 

Exploateringschef 

Mark- och exploateringsavdelningen 

+46 8-581 696 78 

charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se 

2019-09-09 KS 19/0319  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar Samhällsbyggnadskontorets yttrande som svar 

på revisionsrapporten kring granskning av kommunens exploateringsavtal. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young genomfört en 

granskning av kommunens exploateringsavtal. Syftet har varit att bedöma om 

exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll 

avseende byggnation som inte ägs av kommunen. Fokus i granskningen har 

varit innehåll i samt hanteringen av exploateringsavtal. 

Utifrån vad som framkommit i granskningen så lämnar revisorerna följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen. 

 Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om 

viten vid avsteg från överenskommen tidplan för exploatering och 

andra områden där det kan vara befogat. 

 Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan 

exploateringsavtal ingås och säkerställ att dessa kontroller 

dokumenteras. 

 Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska 

lämna skriftligt godkännande vid överlåtelse av avtal, för att säkerställa 

att den följs. 

 Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att 

kommunen ska godkänna överlåtelse av bolag. 

 Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller 

rapportering och utvärdering avseende genomförda 

exploateringsprojekt. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

 Revisorernas revisionsskrivelse 2019-05-21 

 Revisionsrapport 2019-05-21 – Granskning av exploateringsavtal, 

Ernst&Young 
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Ärendet 

Vid exploatering av mark som inte ägs av kommunen upprättas 

exploateringsavtal mellan kommunen och byggherre eller fastighetsägare som 

reglerar förutsättningarna och ansvarsfördelningen för kostnader och 

genomförande av detaljplanen. Hur allmänna anläggningar ska hanteras i 

anslutning till exploateringsområdet kan också beskrivas i exploateringsavtalet. 

Vid exploatering av mark som ägs av kommunen upprättas 

markanvisningsavtal. Avtalet ska innehålla de förutsättningar som kommunen 

ställer upp för att köparen ska få ta över fastigheten.  

Syftet med granskningen är att bedöma om exploateringsprocessen omfattas av 

en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som 

inte ägs av kommunen, och där exploateringsavtal upprättas. Fokus är 

granskning av innehåll i samt hanteringen av exploateringsavtal.  

För att uppnå granskningens syfte besvaras följande revisionsfrågor:  

 Har kommunen antagna riktlinjer för exploateringsavtal?  

 Är exploateringsavtal inklusive underlag skrivna på ett sätt så att det 

enkelt går att följa upp att ställda krav genomförs?  

o Sker en dokumenterad uppföljning?  

o Hur sker rapportering till 

kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet?  

 Finns i avtal tydligt angivet vilka åtgärder kommunen kan vidta om 

entreprenör inte genomför arbete enligt avtal?  

 Regleras om och under vilka förutsättningar motparten kan överlåta 

bolag/åtaganden enligt avtal?  

 Finns krav som kan vara i strid med LOU (förtäckt upphandling)?  

 Inom ramen för granskningen har fyra exploateringsavtal granskats. De 

fyra granskade avtalen är:  

 Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna)  

 Brogård 1:84 (Tegelhagen)  

 Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset)  

 Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502  

Samtliga granskade avtal har upprättats och ingåtts mellan 2014 och 2017. 

Således har de nya rutiner och mallen för exploateringsavtal som beskrivits 

ovan inte tillämpats vid framtagande av exploateringsavtalen. 

Kommunen har antagit riktlinjer för exploateringsavtal, något som enligt plan- 

och bygglagen ska göras. Kommunen har också nyligen, under 2018, arbetat 

fram en mall för upprättande av exploateringsavtal. Brister har konstaterats i 

exploateringsavtal som kommunen ingått tidigare, och som delvis idag utgör 

anledning till att kommunen har några komplicerade och försenade 

exploateringar att handskas med.  
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De granskade exploateringsavtalen brister framför allt i tydlighet vad gäller 

ansvar, tidplan samt kvalitetsnivåer rörande genomförandet av allmänna 

anläggningar. Utöver detta saknas också i stor utsträckning skrivningar i 

avtalen om att kommunen har möjlighet att kräva vite från exploatören om 

avsteg görs från överenskommelserna i avtalet. Skrivningarna i avtalen om 

vilken typ av säkerhet som ska inhämtas från exploatören innan exploateringen 

sätter igång är också otydliga, då det inte anges vilken typ av säkerhet som ska 

tas in samt på vilket sätt kommunen ges rätt att nyttja den.  

Den nya mallen som ännu inte tillämpats vid framtagande av något 

exploateringsavtal innehåller tydliga skrivningar om att kommunen ska ansvara 

för projektering, upphandling och anläggande av allmän plats. Däremot är det 

otydligt om dessa skrivningar även omfattar VA-anläggningar. I mallen för 

upprättande av exploateringsavtal saknas även avsnitt rörande hur viten ska 

hanteras (förutom vad gäller skydd av vegetation där det hänvisas till 

trädvitesplan) och om skrivningar om viten ska finnas med i upprättade 

exploateringsavtal.  

Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om 

viten vid avsteg från överenskommen tidplan för exploatering och 

andra områden där det kan vara befogat  

 Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan 

exploateringsavtal ingås och säkerställ att dessa kontroller 

dokumenteras  

 Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska 

lämna skriftligt godkännande vid överlåtelse av avtal, för att säkerställa 

att den följs  

 Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att 

kommunen ska godkänna överlåtelse av bolag  

 Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller 

rapportering och utvärdering avseende genomförda 

exploateringsprojekt  

Samhällsbyggnadskontorets kommentarer 

Samhällsbyggnadskontoret uppskattar den revision som genomförts och de 

förslag till rekommendationer som lämnats. Inga allvarliga brister har 

uppdagats. Däremot behöver tydlighet i avtalsskrivningar utvecklas och 

förbättras samtidigt som rutiner för projektuppföljning och redovisning 

behöver förbättras. Arbetet med att utveckla rutiner i enlighet med revisionens 

rekommendationer pågår och har hög prioritet. 

Utifrån granskningens rekommendationer kommenterar 

Samhällsbyggnadskontoret följande:  
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 Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om 

viten vid avsteg från överenskommen tidplan för exploatering och 

andra områden där det kan vara befogat  

Svar: Ett exploateringsavtal är en ömsesidig civilrättslig överenskommelse 

mellan parterna. Ett krav, bör ändå alltid åtföljas av att det framgår vilken 

konsekvens som uppstår, om kravet inte följs. I möjliga fall kommer 

vitesföreläggande att prövas. 

 Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan 

exploateringsavtal ingås och säkerställ att dessa kontroller 

dokumenteras  

Svar: I de fall där kommunen har förbundit sig att bygga ut allmänna 

anläggningar och VA, är det av största vikt att exploatören har resurser att 

bekosta dessa. I samband med att exploateringsavtalet skrivs fram till beslut är 

det rimligt att kommunen genomför en ekonomisk bedömning/prövning av 

exploatören som bifogas exploateringsavtalet till beslutstillfället. 

 Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska 

lämna skriftligt godkännande vid överlåtelse av avtal, för att säkerställa 

att den följs  

Svar: Det finns redan villkor i befintliga exploateringsavtal om att kommunen 

ska godkänna att avtalet skrivs över till en ny exploatör. Utöver ett skriftligt 

godkännande sker även ett överlämningsmöte, där parterna träffas för 

genomgång av gällande villkor i exploateringsavtalet. 

 Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att 

kommunen ska godkänna överlåtelse av bolag  

Svar: Här är det för oss oklart vad revisorerna de facto åsyftar. Denna del 

behöver förtydligas. Vi tolkar dock att rekommendationen ska omsättas på 

samma sätt som svaret i punkten ovan. 

 Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller 

rapportering och utvärdering avseende genomförda 

exploateringsprojekt  

Svar: Regelbunden avrapportering bör ske i samband med delårsboksluten. I 

dag saknas det ett relevant verktyg i verksamheten som är anpassat för 

styrning och uppföljning av exploateringsprojekt. Ett arbete har startats med 

omvärlds- och behovsanalys. Detta arbete bör få en hög prioritet och 

samordnas mellan berörda kontor. Samhällsbyggnadskontoret kommer som ett 

första steg ta fram en lägesrapportmall som underlag för avrapporteringar till 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet. 

Vid revisionstillfället togs det från kommunens sida upp att en uppföljande 

revision bör genomföras efter ca 1 år – vilket inte framgår av rapporten. Detta 

för att säkerställa att åtgärder vidtagits i tillräcklig omfattning och som ett led i 
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Samhällsbyggnadskontorets förbättringsarbete. Vi ser positivt på att en sådan 

uppföljning genomförs under andra halvan 2020. 

Av revisionsrapporten framgår också följande slutsats – ”Brister har 

konstaterats i exploateringsavtal som kommunen ingått tidigare, och som delvis 

idag utgör anledning till att kommunen har några komplicerade och försenade 

exploateringar att handskas med”.  

Den slutsatsen kopplar vi i första hand ihop med genomförandet och utbyggnad 

i Norrboda-Brunna-området. Vår slutsats i detta specifika fall är att startbesked 

(bygglov) inte ska kunna beviljas innan allmänna anläggningar är utbyggda. 

Reglering av detta för bygglovsmyndigheten är dock fråga om 

planbestämmelser och genomförandetid och eventuell fördröjd 

genomförandetid snarare än en exploateringsavtalsfråga. 

Barnperspektiv 

Väl tecknade avtal och genomförda exploateringar ger en effektiv och 

kostnadsmedveten verksamhet. Detta är till gagn för hela organisationen och 

även kommunens samtliga medborgare och då självklart också barn och unga. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploateringschef 

Bilagor 

1. Revisionsrapport 2019-05-21 – Granskning av exploateringsavtal, 

Ernst&Young 

2. Revisorernas revisionsskrivelse 2019-05-21 

 Beslut sänds till 

 Kommunens revisorer 

 Ernst & Young 



 Revisionsrapport 2/2019 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Maj 2019 
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1. Sammanfattning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas 
av en tillräcklig styrning och intern kontroll avseende byggnation på mark som inte ägs av 
kommunen. Fokus i granskningen har varit innehåll i, samt hanteringen av 
exploateringsavtal. Inom ramen för granskningen har fyra exploateringsavtal granskats. 

Kommunen har antagit riktlinjer för exploateringsavtal, något som enligt plan- och bygglagen 
ska göras. Kommunen har också nyligen, under 2018, arbetat fram en mall för upprättande 
av exploateringsavtal. Brister har konstaterats i exploateringsavtal som kommunen ingått 
tidigare, och som delvis idag utgör anledning till att kommunen har några komplicerade och 
försenade exploateringar att handskas med.  

De granskade exploateringsavtalen brister framför allt i tydlighet vad gäller ansvar, tidplan 
samt kvalitetsnivåer rörande genomförandet av allmänna anläggningar. Utöver detta saknas 
också i stor utsträckning skrivningar i avtalen om att kommunen har möjlighet att kräva vite 
från exploatören om avsteg görs från överenskommelserna i avtalet. Skrivningarna i avtalen 
om vilken typ av säkerhet som ska inhämtas från exploatören innan exploateringen sätter 
igång är också otydliga, då det inte anges vilken typ av säkerhet som ska tas in samt på 
vilket sätt kommunen ges rätt att nyttja den.  

Den nya mallen som ännu inte tillämpats vid framtagande av något exploateringsavtal 
innehåller tydliga skrivningar om att kommunen ska ansvara för projektering, upphandling 
och anläggande av allmän plats. Däremot är det otydligt om dessa skrivningar även omfattar 
VA-anläggningar. I mallen för upprättande av exploateringsavtal saknas även avsnitt rörande 
hur viten ska hanteras (förutom vad gäller skydd av vegetation där det hänvisas till 
trädvitesplan) och om skrivningar om viten ska finnas med i upprättade exploateringsavtal.  

Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen:  

 Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om viten vid avsteg 
från överenskommen tidplan för exploatering och andra områden där det kan vara 
befogat 

 Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan exploateringsavtal 
ingås och säkerställ att dessa kontroller dokumenteras 

 Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska lämna skriftligt 
godkännande vid överlåtelse av avtal, för att säkerställa att den följs 

 Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att kommunen ska 
godkänna överlåtelse av bolag 

 Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller rapportering och 
utvärdering avseende genomförda exploateringsprojekt 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Upplands-Bro kommun växer. I ”Mål och Budget för 2018” anges att ”kommunens läge i en 
stark tillväxtregion ger förutsättningar för en fortsatt stark positiv tillväxt”. Befolkningen har 
mellan 2016 och 2017 ökat med ca 3,6% (ca 956 invånare). Det ställer krav på utveckling 
och tillväxt av kommunens verksamheter och infrastruktur.  

Tillväxt ställer stora krav på en väl fungerande exploateringsprocess i kommunen. 
Exploateringsprocessen innefattar en stor del väsentliga och komplexa frågor som behöver 
hanteras och utvärderas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv process. Effektivitet 
och spårbarhet är centralt för att kommunen ska kunna ha kontroll över utvecklingen vad 
avser kostnader, tidplaner, regelefterlevnad m.m.  

Vid exploatering av mark som inte ägs av kommunen upprättas exploateringsavtal mellan 
kommunen och byggherre eller fastighetsägare som reglerar förutsättningarna och 
ansvarsfördelningen för kostnader och genomförande av detaljplanen. Hur allmänna 
anläggningar ska hanteras i anslutning till exploateringsområdet kan också beskrivas i 
exploateringsavtalet. Vid exploatering av mark som ägs av kommunen upprättas 
markanvisningsavtal. Avtalet ska innehålla de förutsättningar som kommunen ställer upp för 
att köparen ska få ta över fastigheten. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig 
styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen, och 
där exploateringsavtal upprättas. Fokus är granskning av innehåll i samt hanteringen av 
exploateringsavtal.  

För att uppnå granskningens syfte besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunen antagna riktlinjer för exploateringsavtal? 
 Är exploateringsavtal inklusive underlag skrivna på ett sätt så att det enkelt går att följa 

upp att ställda krav genomförs?  
o Sker en dokumenterad uppföljning? 
o Hur sker rapportering till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet? 

 Finns i avtal tydligt angivet vilka åtgärder kommunen kan vidta om entreprenör inte 
genomför arbete enligt avtal? 

 Regleras om och under vilka förutsättningar motparten kan överlåta bolag/åtaganden 
enligt avtal? 

 Görs kontroller av exploatör/byggherre innan exploateringsavtal upprättas? 
 Finns krav som kan vara i strid med LOU (förtäckt upphandling)? 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom granskning av fyra tecknade exploateringsavtal 
tillsammans med till avtalet bilagda handlingar. Samtliga granskade dokument listas i 
källförteckningen. Intervjuer har genomförts med chef, två projektledare samt administrativ 
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handläggare vid mark och exploatering vid samhällsbyggnadskontoret samt med ansvarig 
controller vid ekonomistaben som sorterar under kommunledningskontoret. 

De intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska samt komma med synpunkter på 
rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och 
uttalanden.  

2.4. Revisionskriterier och organisation 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
 Kommunfullmäktiges regelverk för exploateringsavtal 

För granskningen relevanta delar av revisionskriterierna beskrivs nedan.  

2.4.1. Plan- och bygglagen (2010:900) 

Vad exploateringsavtal får innehålla regleras i plan- och bygglagen, 6 kap. 39–42 §.  

Lagstiftningen stipulerar att om kommunen avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för 

- fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,  
- medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
- andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 

ingå exploateringsavtal 

Plan- och bygglagen fastslår att ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre 
eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggningar av gator, vägar 
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra 
åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De 
åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av planen. 

Angående medfinansieringsersättning får ett exploateringsavtal omfatta detta under 
förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller 
de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. 

2.4.2. Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

Tidigare praxis har varit att arbeten som avser uppförande av allmänna anläggningar bör 
upphandlas i konkurrens då värdet på dessa arbeten överstiger angivna tröskelvärden. Detta 
bör göras för att inte riskera att agera i strid mot lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Rättsläget har dock under ganska lång tid ansetts vara oklart.  
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En statlig utredning (SOU 2015:109) har i betänkande kommit fram till slutsatsen att LOU 
inte förhindrar att kommunen utan föregående upphandling, i ett exploateringsavtal, ger 
exploatören i uppdrag att utföra de allmänna anläggningarna. Utredningen lämnar dock 
rekommendationen att det bör utarbetas förtydligande vägledningar beträffande LOU:s 
tillämpning i olika situationer där exploateringsavtal används. 

Detta betyder att när kommunen är huvudman för allmänna anläggningar i en detaljplan, får 
kommunen besluta att exploatören ska betala kostnaderna för att anlägga de allmänna 
anläggningarna. Detta betyder att exploatören är skyldig att svara för de kostnader som 
uppstår för allmänna anläggningar. För kommunen och byggherren saknas det ekonomisk 
betydelse om LOU tillämpas eller inte, eftersom exploatören ska stå för kostnaderna oavsett 
vilket tillvägagångssätt som används. Utredningen illustrerar detta med bilden nedan. 

Trots detta bör försiktighet råda vid utformning av exploateringsavtal så att inte avsteg från 
LOU görs, då rättsläget fortsatt anses vara oklart. Under 2017 utredde Boverket på uppdrag 
av regeringen frågan vidare, som en del i en översyn av plan- och bygglagen. Av Boverkets 
redovisning framgår i korthet att det råder delade meningar om LOU ska tillämpas vid 
utbyggnad av allmänna anläggningar i vissa situationer samt att de motstridiga tolkningarna 
innebär att kommunerna har svårt att avgöra hur de ska agera för att handla rätt. Boverket 
föreslår inga ändringar av bestämmelsen i 6 kap. 40 § plan- och bygglagen men framhåller 
att det krävs ytterligare vägledning gällande LOU och hur offentliga upphandlingar ska 
hanteras vid olika former av anläggningsarbeten och bebyggelseexploateringar. I 
redovisningen föreslår Boverket att Upphandlingsmyndigheten tar fram en sådan vägledning.  

Upphandlingsmyndigheten har utformat ett stöd för att tydliggöra när upphandlingsplikt råder 
vid olika former av anläggnings- och byggarbeten vid exploatering. Stödet syftar till att 
underlätta för den upphandlande myndigheten att bedöma om det behövs upphandling eller 
inte. Vägledningen Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och 
statsstöd vid exploatering lanserades i mars 2019 och anger att det inte är möjligt att fastslå 
om utbyggnad av allmänna anläggningar regelmässigt ska undantas från 
upphandlingsplikten eller att upphandlingsreglerna alltid ska tillämpas. Vägledningen 
konstaterar att frågan om utbyggnaden är upphandlingspliktig eller inte avgörs av om det 
föreligger ett kontrakt i LOU:s mening. Den upphandlade myndigheten måste göra en 
bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen om LOU ska tillämpas beror också på om det 
gäller utbyggnad av allmän plats eller av en VA-anläggning. Vidare spelar det även in om 
den allmänna anläggningen ska lämnas över till kommunen, dvs om det föreligger ett allmänt 
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eller ett enskilt huvudmannaskap för den allmänna anläggningen. Upphandlingsmyndigheten 
betonar i vägledningen att det aldrig är fel att upphandla om det råder osäkerhet. Ett antal 
åtgärder tas upp för att underlätta eventuella problem som kan uppstå rörande samordning 
om det är en annan entreprenör än exploatören som vid upphandling vinner kontraktet för 
genomförande av de allmänna anläggningarna. En av åtgärderna är att låta exploatören 
delta i förberedelserna av upphandlingen. 

2.4.3. Organisation 

Av Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige i december 2010 och 
senast reviderat i december 2018, framgår att kommunstyrelsen ur ett strategiskt perspektiv 
ska leda och samordna bland annat den fysiska planeringen av användning av mark och 
vattenområden och mark- och bostadspolitiken för att se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

Av reglementet framgår också att kommunstyrelsen svarar för uppgifter enligt plan- och 
bygglagen om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande 
och regionplanering. 

I reglementet framgår också delegeringen från kommunfullmäktige. Här anges att 
kommunstyrelsen ska besluta bland annat om antagande, ändring eller upphävande av 
detaljplan eller områdesbestämmelser som överensstämmer med gällande översiktsplan och 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse eller när enkelt planförfarande tillämpas. 

Det anges att avtal som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordförande, eller 
förste eller andre vice ordförande och kontrasigneras av kommundirektören eller annan 
anställd som kommundirektören bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som 
ska underteckna handlingar. 

 Av protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-05 framgår att ett 
samhällsbyggnadsutskott inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha det politiska 
ansvaret för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad såsom 
översikts- och detaljplanering samt exploatering och bostadsförsörjning.  

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast av kommunstyrelsen i december 
2018. Beslut om att teckna exploateringsavtal har dock inte delegerats av kommunstyrelsen 
varför styrelsen själv beslutar om detta.  

Mark- och exploateringsfrågorna är på tjänstemannanivå placerade vid 
samhällsbyggnadskontoret. Ansvarsmässigt sorterar dock mark- och 
exploateringsavdelningen under kommunstyrelsen och sedan årsskiftet finns ett 
samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen som ansvarar för att samordna frågor som 
rör bland annat exploatering. Vid mark- och exploateringsavdelningen arbetar 7 personer. Av 
dessa finns utöver avdelningschef och en administrativ handläggare fem stycken 
projektledare. Projektledarna är såväl exploateringsingenjörer som särskilt utbildade 
projektledare inom mark och exploatering. Projektledarna ansvarar för att hålla i 
exploateringsprojekt och ansvarar som regel för att tillsammans med projektledare från 
planavdelningen driva projekten framåt. 

Innan arbetet inleds med att ta fram ett exploateringsavtal genomförs ett startmöte med den 
tilltänkte exploatören. Vid mötet går kommunen tillsammans med exploatören igenom vilka 
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utredningar som behöver göras för området och vilket underlag som behöver arbetas fram 
innan som underlag till detaljplan och exploateringsavtal. Det kan vara flera olika utredningar 
som behöver göras, bland annat miljöutredning, dagvattenutredning, bullerutredning, 
undersökningar av eventuella fornminnen med mera. Historiskt har kommunen ålagt 
exploatören att genomföra utredningarna. Kommunen upplever dock att när detta görs blir 
utredningarna tämligen kortfattade och håller låg kvalitet. På senare tid har kommunen själv 
ansvarat för genomförandet av utredningarna, för detta finns särskilt upphandlade konsulter. 
Kostnaden för genomförandet faktureras därefter exploatören.   

Ansvarig för att ta fram exploateringsavtalet är projektledaren. Till stöd för detta arbete har 
vederbörande en mall för exploateringsavtal samt riktlinjer för exploateringsavtal. Innehållet i 
dessa dokument beskrivs i avsnittet nedan. Utöver det dokumenterade stöd som finns för 
framtagandet av exploateringsavtal sker enligt uppgift löpande avstämningar med framför allt 
chefen för mark- och exploateringsavdelningen samt med delansvarig projektledare från 
planavdelningen. 

Under hela processen har också avstämningar skett med exploatören. Detta för att samtliga 
involverade ska vara införstådda i avtalets innehåll och innebörd. Exploatören får också i ett 
tidigt skede ta del av mallen för exploateringsavtal för att öka transparensen och för att i 
möjligaste mån ges möjlighet att få en bild av vad som kommer att regleras i 
exploateringsavtalet. I vissa fall tar även projektledaren stöd av extern jurist vid framtagandet 
av exploateringsavtalet, vilket upplevs som ett bra kvalitetssäkrande steg i processen med 
att skriva fram exploateringsavtal.  

Exploateringsavtalet beslutas av kommunstyrelsen samtidigt som detaljplanen. Därefter 
godkänns det av kommunfullmäktige. 

2.4.4. Kommunens styrdokument för exploateringsavtal 

Kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen i 
februari 2016. Riktlinjerna uppges syfta till att initiera och tydliggöra de rutiner som finns kring 
hur kommunen förhåller sig till användande och exploatering av mark i kommunen. 
Riktlinjerna är indelade i två delar. Del två beskriver kommunens utgångspunkter och mål för 
exploateringsavtal.  

Av riktlinjerna framgår att ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal som normalt ska 
upprättas innan en detaljplan vinner laga kraft.  

Arbetet med att upprätta exploateringsavtal ska starta så snart ett detaljplanearbete påbörjas 
avseende exploatering av privatägd mark. Senast inför att förslaget till detaljplan ställs ut för 
samråd ska kommunen redovisa avtalets huvudsakliga innehåll. Inför detaljplanens 
antagande ska parterna teckna exploateringsavtalet.  

Det framgår att som regel ska exploateringsavtalet bli giltigt under förutsättning att planen 
kommer vinna laga kraft. Exploateringsavtalet ska reglera ansvarsförhållandet mellan 
kommunen och exploatören.  

Exploatören ska bekosta alla erforderliga handlingar och utredningar som bedöms 
nödvändiga för detaljplanens genomförande.  
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Exploatören ska också bekosta alla eventuella anläggningsavgifter till vatten och avlopp, el, 
telefon och bredband. Exploatören kan också komma att bekosta byggnation av annan 
infrastruktur som krävs, samt flytt av ledningar och fastighetsbildning eller annan 
lantmäteriförrättning.  

Dessutom anges också att såväl ansvar som de kostnader det medför att följa framtaget 
gestaltningsprogram också vilar på exploatören. Riktlinjerna fastslår vidare att exploatören 
ska beakta kommunala mål-, policy- och styrdokument såsom översiktsplan, fördjupade 
översiktsplaner, miljöplan, grönplan, handelsutredningar, vattenplan eller andra utvecklings- 
och visionsdokument för specifika områden i kommunen.  

Avslutningsvis tas i riktlinjerna upp att om kommunen finner det lämpligt kan den kräva 
exploatören på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen eller liknande. Detta görs för att 
garantera att exploatören kan genomföra sina åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet.  

2.4.4.1 Mall för exploateringsavtal 

Kommunen har en mall för exploateringsavtal. Mallen togs fram under 2018 och har därför 
ännu inte tillämpats för framtagande av något exploateringsavtal. Rutinen som planerar att 
tillämpas är att exploatören tidigt ska ges möjlighet att ta del av mallen för exploateringsavtal. 
Detta för att vederbörande i ett tidigt skede ska erhålla förståelse för vad som kan komma att 
regleras i avtalet.  

Mallen för avtal är omfattande (15 sidor) och här tas bland annat följande punkter upp och 
redogörs för: 

- Tydlig beskrivning av exploateringsområdet 
- Eventuella tidigare avtal 
- Relevanta program, policys och riktlinjer 

o Här redogörs för vilka handlingar och program som ska följas samt även 
hänvisning till vilka delar i respektive handling som är relevant för projektet. 
Det anges att ju tydligare kraven definieras, desto lättare blir det att följa upp 
att åtaganden fullföljs. 

- Eventuella marköverlåtelser och fastighetsbildning 
- Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 

o Utformning av mark för allmän plats som kommunen är huvudman för framgår 
av detaljplanen. Om standarden inte beskrivs i avtalet eller i andra kommunala 
riktlinjer bör den motsvara den som gäller för jämförbara områden i 
kommunen. Normalt ansvarar exploatören för anläggningskostnaderna för 
allmänna platser. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och 
anläggande av allmän plats. Exploatören ska till kommunen erlägga de 
faktiska kostnaderna för anläggande av allmän plats. Kommunen ska 
fakturera kostnaderna löpande. 

- Utförande och bekostande av övriga anläggningar 
- Tidplan och särskilda villkor under byggtiden/genomförande 
- Administrativa kostnader, säkerhet, medfinansieringsersättning 

o Här ska anges hur stora kostnader kommunen kommer fakturera exploatören 
för projektstyrning och uppföljning. I avsnittet redogörs också för hur 
kommunen kan ställa säkerhet i form av exempelvis moderbolagsborgen eller 
bankgaranti. 
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- Övrigt 
o Här anges bland annat att exploatören i samband med överlåtelse av hela 

eller delar av fastigheten ska tillse att tillräcklig säkerhet ställs. Kommunen ska 
avgöra vad som utgör tillräcklig säkerhet. Även efter att överlåtelse har skett 
till ny ägare ansvarar den överlåtande exploatören för att exploateringen 
genomförs i enlighet med vad exploatören har åtagit sig i avtalet. Exploatören 
ska inhämta kommunens skriftliga medgivande innan den frånträder hela eller 
delar av avtalet.  

o Granskningsrutiner för bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av 
kommunen i samråd med exploatören. 

o Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar 
samt har kostnadsansvar för sanering av markföroreningar som erfordras för 
genomförande av planen. 

o Vad gäller skador under byggtiden och skydd av befintliga värden anges att 
detta kan behöva skydd under byggtiden. Om särskilt värdefulla träd finns på 
intilliggande fastigheter eller med skyddsbestämmelse i detaljplanen bör 
särskild trädvitesplan upprättas och biläggas avtalet. 

o Kommunen och exploatören ansvarar för återställande av skador på den 
andra partens egendom. Drabbad part har rätt att på bekostnad av den som 
orsakat skadan själv reparera densamma. 

o Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd 
och annan vegetation inom och invid etableringsområdena. Vid inspektionen 
ska status och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

Avslutningsvis tydliggörs också i mallen att avtalet är till alla delar förfallet om inte 
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet eller kommunfullmäktige antar detaljplanen 
genom beslut som senare vinner laga kraft samt om inte kommunstyrelsen godkänner 
exploateringsavtalet genom beslut som senare vinner laga kraft.  

3. Granskning av avtal och tillhörande underlag 

Inom ramen för granskningen har fyra exploateringsavtal granskats. De fyra granskade 
avtalen är:  

- Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 
- Brogård 1:84 (Tegelhagen) 
- Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 
- Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

Granskningen har gjorts med avstamp i de för granskningen relevanta revisionsfrågorna. 
Samtliga granskade avtal har upprättats och ingåtts mellan 2014 och 2017. Således har de 
nya rutiner och mallen för exploateringsavtal som beskrivits ovan inte tillämpats vid 
framtagande av exploateringsavtalen som beskrivs nedan. Sedan de nya rutinerna togs fram 
har inget exploateringsavtal upprättats. Enligt uppgift fanns tidigare ingen särskild mall för 
upprättande av exploateringsavtal.  

3.1. Tydlighet och kravställning i avtal 

De granskade avtalen innehåller inga särskilda avsnitt där det tydligt anges vilka särskilda 
krav som ställs på exploatören. Inte heller är avtalen formulerade med rubriker där krav 
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framgår. Ställda krav återfinns löpande genom hela avtalet. I avtalen hänvisas till tidplaner 
men det framgår inte i något avtal när exploateringen ska inledas och när den ska vara 
färdigställd.  

Vid intervjuer anges att det är svårt att komma fram till rätt vitesnivåer att lyfta in i avtalen och 
att det gärna blir en aning godtyckligt. Det uppges vara av största vikt att hitta rätt nivåer. Om 
ett vitesbelopp sätts för lågt, t.ex. rörande skada på vegetation, kan exploatören tjäna på att 
orsaka skadan och betala vitesbeloppet istället för att följa exploateringsavtalet.  

Historiskt har Upplands-Bro kommun inte i någon större utsträckning arbetat med att lyfta in 
skrivningar om viten i exploateringsavtalen.  

Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören avseende exploatering och 
fortsatt utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och 
nya bostäder väster om E18. Genomförandet av detaljplanen medför också nya 
gatukopplingar. Avtalet har träffats för att reglera dels överlåtelse av mark och dels 
ansvarsförhållanden och kostnadsansvar i samband med den fortsatta exploateringen av 
området.  

Avtalet syftar till att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena mellan parterna samt 
möjliggöra byggnation av erforderliga allmänna anläggningar, utbyggnad av Brunna 
verksamhetsområde samt handelsplats och bostäder väster om E18 inom ramen för 
förslaget till detaljplan.  

Av avtalet framgår att exploatören till kommunen överlåter angiven del av fastighet som 
utgörs av allmän platsmark. Ingen ersättning utgår för de överlåtna markområdena.  

Vidare tydliggörs i avtalet att exploatören ska erlägga exploateringsersättning för 
genomförande av allmänna anläggningar. Exploateringsersättningen inkluderar utbyggnad 
av allmänna anläggningar förutom VA-anläggningar.  

Exploateringsersättningen ska ha erlagts för samtliga etapper senast fem år efter att 
utbyggnad av passage mellan Mätarvägen och anslutning mot Pettersbergsvägen har 
avslutats och godkänts vid slutbesiktning. Storleken på exploateringsbidraget framgår av 
avtalet.  

Vad gäller säkerhet anges att bolaget ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörande av 
förpliktelser rörande genomförande av allmänna anläggningar samt erläggande av 
exploateringsersättning. Det anges att säkerheten kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, 
moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet. Avtalet saknar skrivning om vilken av dessa 
säkerheter som har lämnats. Av avtalet framgår säkerhetens storlek.  

Vidare hänvisas i bolaget till de utredningar som föregått framtagandet av detaljplanen, 
såsom dagvattenutredning och gestaltningsprogram. Vid hänvisning till gällande utredningar 
och program anges att samråd ska ske med kommunen innan åtgärder vidtas.  

Bolaget ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera kvartersmark samt allmän 
platsmark som överlåts till kommunen. Det anges också att bolaget är ansvarigt för 
utbyggnad av byggnader och markanläggningar på bolagets kvartersmark inom 
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avtalsområdet och att detta arbete samordnas med utbyggnaden av allmänna anläggningar 
och arbeten med ledningsdragning inom området. 

Det regleras också i avtalet att om bolaget inte fullgör de arbeten avseende utbyggnad av 
allmänna anläggningar inom avtalsområdet som åligger bolaget har kommunen rätt att utföra 
vad som brister, varvid bolaget kommer faktureras kommunens merkostnader. 

Garantibesiktning ska göras av samtliga allmänna anläggningar omedelbart före 
garantitidens utgång. Bolaget svarar för samtliga kostnader för garantibesiktningen. 

Avtalet innehåller inga skrivningar om viten.  

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektör.  

Brogård 1:84 (Tegelhagen) 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören avseende möjliggörande av ny 
stadsdel i Bro tätort. Detaljplanen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse 
i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan 
skyddas från rivning och förvanskning, samt att större och sammanhängande naturområden 
kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen för 1500 bostäder.  

Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena mellan 
parterna samt möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, tekniska 
anläggningar, skolor, småbåtshamn, flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse inom 
ramen för detaljplanen.  

Avtalet anger att de delar av namngivna fastigheter som utgörs av allmän platsmark 
överlåtes utan ersättning till kommunen i enlighet med särskilt marköverlåtelseavtal. Vidare 
anges att bolaget ska erbjuda kommunen att på marknadsmässiga villkor förvärva de delar 
av namngivna fastigheter som utgörs av skolor och kultur- och fritidsverksamheter. Allmän 
platsmark och kvartersmark överlåts med befintliga belastningar.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörandet av avtalet. Säkerheten ska 
utgöras av moderbolagsborgen. Det anges hur stor summa som ska utgöra säkerhet.  

Exploatören ska ansvara för arbeten och kostnader för att sanera bolagets kvartersmark 
samt allmän platsmark i den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i 
enlighet med detaljplanens bestämmelser. 

I övrigt utgörs avtalet till stor del av skrivningar om hur de allmänna anläggningarna ska 
genomföras. 

Beträffande viten anges att bolaget ansvarar för att träd samt annan vegetation på allmän 
platsmark inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Vid överträdelse ska bolaget 
utge vite till ett angivet belopp per skadat träd. Vid annan skada ansvarar bolaget för att 
reparera skadan alternativt för att bekosta kommunens reparation av skadan.  
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Det regleras också i avtalet att om bolaget inte fullgör de arbeten avseende utbyggnad av 
allmänna anläggningar inom avtalsområdet som åligger bolaget har kommunen rätt att utföra 
vad som brister, varvid bolaget kommer faktureras kommunens merkostnader. 

Tidplan för exploateringsavtalets genomförande ska upprättas i samråd mellan bolaget och 
kommunen.  

Garantibesiktning ska genomföras av de allmänna anläggningarna innan garantitiden går ut. 
Kommunen kallar till garantibesiktning och bolaget svarar för samtliga kostnader för 
densamma. 

Exploateringsavtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande 
samt kommundirektör.  

Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören i samband med genomförande 
av detaljplan som syftar till att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till 
Brunna industriområde. Användningen avser lager, logistik, ej störande industri, handel samt 
kontor. 

Avtalet syftar till att klargöra ansvars- och kostnadsförhållanden mellan parterna samt 
möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, lager och logistik samt 
kontor, handel och icke störande småindustri inom ramen för detaljplaneförslaget.  

Av avtalet framgår att bolaget ansvarar för och bekostar samtliga för plangenomförandet 
erforderliga allmänna anläggningar enligt detaljplanen.  

Vad gäller säkerhet anges att bolaget ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörande av 
förpliktelser rörande genomförande av allmänna anläggningar samt erläggande av 
exploateringsersättning. Det anges att säkerheten kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, 
moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet. Avtalet saknar skrivning om vilken av dessa 
säkerheter som har lämnats. Av avtalet framgår säkerhetens storlek. 

Avtalet reglerar att bolaget till kommunen överlåter delar av berörd fastighet som utgörs av 
kvartersmark för tillkommande pumpstationer. Kommunen överlåter till bolaget med full 
äganderätt de delar av namngiven fastighet som utgörs av kvartersmark som i plankartan 
särskilt markerats. Ingen ersättning utgår för de överlåtna markområdena. 

Tämligen omfattande skrivningar och beskrivningar av genomförandet av allmänna 
anläggningar förekommer i avtalet. 

Exploatören ska lämna exploateringsersättning till kommunen för genomförandet av nya 
trafiklösningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Ersättningens storlek anges i 
avtalet. Summan ska erläggas till kommunen när arbetena med de nya trafiklösningarna har 
upphandlats av kommunen och ska påbörjas. 

Vidare innehåller avtalet bland annat särskilda skrivningar om att bolaget ansvarar för att 
anlägga parkeringsplatser, att vidta särskild hänsyn till miljö- och energifrågor, sanering av 
mark samt samordning mellan utbyggnad av bolagets kvartersmark samt genomförandet av 
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allmänna anläggningar och ledningsdragningar. Bullerskydd ska uppföras där kostnaden för 
arbetet ska delas lika mellan exploatören och kommunen. 

Samtliga åtgärder enligt detaljplanen ska genomföras enligt upprättad tidplan, som tagits 
fram av exploatören och godkänts av kommunen. Avseende de allmänna anläggningarna 
ska exploatören före påbörjandet av genomförandet av dem tillhandahålla en detaljerad 
tidplan för hela utbyggnadstiden. Tidplanen ska godkännas av kommunen.  

Garantibesiktning ska genomföras av de allmänna anläggningarna innan garantitiden går ut. 
Kommunen kallar till garantibesiktning och bolaget svarar för samtliga kostnader för 
densamma. 

Avtalet innehåller inga skrivningar om viten. 

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören. 

Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören i samband med genomförande 
av detaljplan för att möjliggöra byggandet av ett område med bostäder med inslag av 
verksamheter och service. Detaljplanen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9-
skola och en idrottshall. Detaljplanen möjliggör också att skapa ett torg med butiker nära 
pendeltågsstationen samt kolonilottsområden.  

Avtalet syftar till att klargöra ansvars- och kostnadsförhållanden mellan parterna samt 
möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, skolor, förskolor och 
bostäder med inslag av verksamheter och service inom ramen för detaljplaneförslaget.  

Inom ramen för avtalet framgår att exploatören överlåter delar av markområden som utgör 
allmän platsmark samt särskilda markområden för pumpstation till kommunen. Ingen 
ersättning utgår för överlåtandet av marken. Exploatören äger dock rätt att under byggtiden 
nyttja marken för byggetablering. Det anges också att kommunen kan komma att förvärva 
mark för kommunala ändamål såsom skola och förskola som exploatören idag äger. Dessa 
områden ska i sådana fall överlåtas till kommunen på marknadsmässiga villkor enligt en 
oberoende värdering. Kommunen och exploatören ska bekosta värderingen med halva 
summan vardera. 

Kostnader för eventuell sanering av allmän platsmark ska fördelas mellan parterna enligt 
särskild tidigare framtagen fördelningsnyckel.  

Utbyggnadstakt och tidplan ska bestämmas i samråd mellan parterna för att bli så 
kostnadseffektiv som möjligt samt ske i den takt och omfattning som exploateringen 
erfordrar. 

Av avtalet framgår att exploatören ansvarar för och bekostar samtliga för plangenomförandet 
erforderliga allmänna anläggningar enligt detaljplanen.  

Vad gäller säkerhet anges att exploatören ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörande 
av förpliktelser som åvilar exploatören enligt avtalet. Det anges att säkerheten kan utgöras 
av bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet. Avtalet saknar 
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skrivning om vilken av dessa säkerheter som har lämnats. Av avtalet framgår säkerhetens 
storlek. 

I övrigt finns bland annat skrivningar om hantering av byggtrafik, avfall, parkering, dagvatten 
med mera.  

Avtalet innehåller inga skrivningar om viten eller om att garantibesiktningar ska genomföras.  

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och av 
samhällsbyggnadschefen. 

3.1.1. Uppföljning av avtal 

När såväl exploateringsavtal som detaljplan antagits och vunnit laga kraft genomförs ett 
startmöte för exploateringen där kommunen och exploatören träffas och går igenom samtliga 
detaljer innan byggnationen sätter igång.  

Under pågående exploatering genomförs löpande uppföljningar av genomförandet och 
exploateringsavtalet. Kommunen har kontrollanter som löpande är ute och genomför 
kontroller i samtliga exploateringsprojekt som genomförs. Huvudsakligen görs kontroller 
avseende genomförandet av de allmänna anläggningarna. Avstamp tas i de kvalitetsnivåer 
som fastslagits i kommunens tekniska handbok. Ett problem är dock att de kvalitetsnivåer 
som anges i den tekniska handboken inte var gällande och inte heller hänvisas till i de gamla 
exploateringsavtalen, varför dessa kvalitetsnivåer inte är gällande för de exploateringsavtal 
som kommunen har att arbeta med idag. Detta försvårar möjligheterna för kommunen att 
tillse att de allmänna anläggningarna håller tillräckligt god kvalitet. Vid leverans av material till 
byggarbetsplatsen som ska användas till byggnation av allmänna anläggningar deltar en 
externt upphandlad byggledare som genomför kontroller av att det levererade materialet 
håller rätt kvalitetsnivå och att det används på ett korrekt sätt.  

Exploatören ska också löpande genomföra egenkontroller när exploatören bygger ut de 
allmänna anläggningarna. Kontrollerna ska dokumenteras. Samma typ av kontroller ska 
göras när kommunen bygger ut allmänna anläggningar i egen regi med upphandlad 
entreprenör. Byggledaren tar del av protokoll och för även för egen del protokoll i samband 
med kontroll på byggarbetsplatsen. De protokoll som skrivs gås igenom vid byggmöten som 
genomförs varannan eller var tredje vecka. Byggmötena leds av byggledaren. Vid dessa 
möten deltar också kommunens projektledare samt exploatörens projektledare. 

Exploateringsavtalet följs inte upp på något särskilt sätt. Exploateringsavtalet reglerar framför 
allt fördelningen av kostnader för exploateringsprojektet mellan kommunen och exploatören, 
varför det av kommunen inte bedöms vara relevant att löpande följa upp avtalet. 

Rapportering av pågående exploateringsprojekt sker vid behov till kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott. Utskottet sammanträder månatligen, men varje vecka sker 
avstämningar med utskottets ordförande och/eller vice ordförande. Ansvariga 
tjänstepersoner bedömer om någon fråga är relevant att informera politiken om. Vissa projekt 
informeras det om återkommande. Ett av dessa är projekt Norrboda Brunna där såväl tidplan 
som den ekonomiska uppföljningen återkommande diskuteras med utskottet. Utöver den 
veckovisa möjligheten till rapportering följs samtliga exploateringsprojekt upp i samband med 
delårs- respektive årsrapportering. Någon slutrapportering sker inte efter avslutat 
exploateringsprojekt där också utvärdering av projektet sker. 
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3.2. Överlåtelse 

I den nya mallen för exploateringsavtal som togs fram under 2018 anges att det i 
exploateringsavtal ska framgå att exploatören ska inhämta kommunens skriftliga 
medgivande innan den frånträder hela eller delar av avtalet. I mallen anges också att det av 
avtalen ska framgå att även efter att överlåtelse har skett till ny ägare ansvarar den 
överlåtande exploatören för att exploateringen genomförs i enlighet med vad exploatören har 
åtagit sig i avtalet. 

Det händer att fastigheter som omfattas av exploateringsavtal överlåts till nya ägare som inte 
är part i exploateringsavtalet. Det händer att affären genomförs mellan parterna innan 
kommunen får kännedom om att det skett. Intervjuade företrädare för kommunen upplever 
att kommunen inte kan göra annat än godkänna överlåtelsen av avtalet trots att skriftligt 
godkännande inte inhämtats inför affärens genomförande. Det finns också exempel på när 
hela bolag har överlåtits från en koncern till en annan. Detta uppges dock inte vara så vanligt 
förekommande. 

Kommunen har ingen rutin om att genomföra kreditprövning av exploatören eller ta in 
information om referensprojekt från andra kommuner inför genomförande av 
exploateringsprojekt. Anledningen till detta uppges vara att det så gott som alltid är samma 
stora exploatörer som är verksamma i kommunen. I något enstaka fall har det varit en 
mindre aktör som genomfört någon exploatering. När detta skett har någon form av kontroll 
gjorts av exploatören i fråga. För detta saknas dock dokumentation.  

Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 

Avtalet innehåller ett särskilt avsnitt rörande överlåtelse av avtal. Här anges att avtalet inte 
får överlåtas av bolaget utan skriftligt godkännande från kommunen. Bolaget har dock rätt att 
utan kommunens skriftliga medgivande överlåta avtalet och/eller sina rättigheter och/eller 
skyldigheter enligt avtalet helt eller delvis till annat bolag inom samman koncern. Vid 
överlåtelse inom samma koncern ska bolaget omgående underrätta kommunen om detta.  

Vidare anges att vid överlåtelse av avtalet tar den nya ägaren över samtliga förpliktelser som 
avtalet medför. 

Det finns inga skrivningar om vad som gäller vid överlåtelse av bolag. 

Brogård 1:84 (Tegelhagen) 

Avtalet innehåller en rubrik avseende överlåtelse av avtal. Här anges att avtalet inte får 
överlåtas till annan än annat bolag inom samma koncern utan kommunens skriftliga 
medgivande. För de fall då bolaget överlåter fastigheterna till annan exploatör ska bolaget 
kunna överlåta avtalet om den nye exploatören är någon som kommunen skäligen bör kunna 
godta. Detta får dock ske först efter att kommunen lämnat sitt skriftliga medgivande.  

Avtalet saknar skrivningar om överlåtelse av bolag. 

Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 

Även i detta avtal finns en särskild rubrik rörande överlåtelse av avtal där det anges att 
avtalet inte får överlåtas utan skriftligt godkännande från kommunen. Vid överlåtelse ska 
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bolaget förbinda den nya ägaren att iaktta vad som åvilar bolaget enligt avtalet avseende 
utbyggnad på kvartersmark.  

Det finns ingen skrivning i avtalet vad som gäller vid överlåtelse av bolag. 

Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

I avtalet finns en skrivning som säger att avtalet inte får överlåtas utan skriftligt godkännande 
från kommunen.  

Det finns ingen skrivning om vad som gäller vid överlåtelse av bolag. 

3.3. Exploateringsavtal och LOU 

I kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal saknas skrivningar om vad 
som generellt gäller rörande genomförande av allmänna anläggningar, och om det är 
kommunen eller exploatören som generellt ska ansvara för genomförandet. Enligt 
intervjupersonerna görs det en bedömning från fall till fall men att huvudregeln numera är att 
kommunen själv ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar och därmed 
ansvarar för upphandling av genomförandet. Det konstateras dock av intervjupersonerna att 
det inte alltid är försvarbart att kommunen genomför de allmänna anläggningarna. Ett 
argument mot detta som tas upp är att det på trånga ytor kan bli väldigt komplicerat om såväl 
exploatören som en av kommunen upphandlad entreprenör ska samsas om utrymme. Detta 
kan i värsta fall leda till arbetsmiljöproblem och ökad risk för skador.  

Av mallen för exploateringsavtal anges att kommunen ansvarar för projektering, upphandling 
och anläggande av allmän plats. Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska 
kostnaderna för anläggande av allmän plats. Det anges att kommunen ska fakturera 
kostnaderna löpande eller enligt bilaga till avtalet.  

Vad gäller anläggande av VA-anläggningar anges att kommunen ansvarar för att ledningar 
byggs fram till exploateringsområdet. Det ska i avtalet anges vilket datum detta ska vara 
gjort. Vad gäller kostnaderna för genomförandet av VA-anläggningar anges i mallen till 
avtalet att det finns två varianter. Det ena är att exploatören ska erlägga anslutningsavgifter 
för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Det andra alternativet är att exploatören ska betala 
kommunens faktiska kostnader för VA-utbyggnaden. Enligt intervjupersonerna kan det ibland 
finnas argument för att låta exploatören bygga ut vissa delar, då det kan leda till en mer 
effektiv entreprenad. 

Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 

I avtalet delas genomförandet av allmänna anläggningar mellan exploatören och kommunen. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av vissa allmänna anläggningar inom området, såsom 
lokalgatan, belysning vid lokalgatan och lekplatsen. Exploatören ansvarar också för 
utbyggnad av rondellen och ramper söder om Brunna trafikplats samt utbyggnad av trappor 
och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om rondellen. Exploatören ansvarar 
också för flytt av ledningar inom och i anslutning till området för exploatering och som krävs 
för genomförande av detaljplanen i de delar där exploatören ansvarar för genomförandet.  

I avtalet anges att kommunen ansvarar för utbyggnad av en del av de allmänna 
anläggningarna inom avtalsområdet, såsom utbyggnad av Pettersbergsvägen, VA-
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anläggningar och belysning samt utbyggnad av passage mellan Mätarvägen och anslutning 
mot Pettersbergsvägen. Kommunen ansvarar också för utbyggnad en ny gång- och cykelväg 
samt upprustning och ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg längs 
Granhammarsvägen. Storleken på den ersättning som exploatören ska erlägga för 
kommunens anläggande av dessa allmänna anläggningar anges i avtalet. Erläggandet av 
ersättningen delas upp i sex etapper. Ersättningen inkluderar inte utbyggnad av VA-
anläggningar. 

Projektering och utförande av allmänna anläggningar som exploatören ansvarar för ska ske i 
samråd med kommunen. Kommunen ska också godkänna de handlingar som ska ligga till 
grund för utförandet. Enligt uppgift har detta inte skett. 

Efter att de allmänna anläggningarna färdigställts och godkänts vid slutbesiktning ska de 
överlämnas till kommunen.   

Brogård 1:84 (Tegelhagen) 

I avtalet anges att utbyggnad av huvudgatan genomförs av kommunen. Tekniska lösningar 
ska utarbetas i samråd med exploatören. Utbyggnaden ska ske i fyra etapper och i enlighet 
med tidplan som biläggs avtalet. Exploatören ska erlägga gatukostnadsersättning till 
kommunen för genomförandet av utbyggnaden.  

Utbyggnaden av övriga allmänna anläggningar ansvarar exploatören för. Efter 
genomförandet ska dessa anläggningar överlämnas till kommunen. Kommunen erlägger inte 
ersättning för genomförandet av de allmänna anläggningarna. De tekniska lösningarna för 
genomförandet ska utarbetas i samråd med och godkännas av kommunen. En omfattande 
bilaga medföljer avtalet som mer i detalj beskriver genomförandet av allmänna anläggningar. 
Av avtalet framgår vidare att parterna kan enas om att kommunen, istället för exploatören, 
ska ombesörja utbyggnad av vissa av de allmänna anläggningarna. Kommunen äger rätt att 
utöva kontroll över genomförandet av de allmänna anläggningarna.  

Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 

Av avtalet framgår att exploatören ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar. De 
allmänna anläggningarna byggs på uppdrag av kommunen och ska efter färdigställande och 
godkänd slutbesiktning överlämnas till kommunen. Exploatören ansvarar för att låta 
projektera, utföra och bekosta utbyggnaden av samtliga allmänna anläggningar, inklusive 
samtliga VA-anläggningar. Det ges i avtalet exempel på sådana allmänna anläggningar. 
Kommunen ska godkänna samtliga handlingar som ska ligga till grund för genomförandet av 
de allmänna anläggningarna. 

Vidare anges att kommunen har rätt att under pågående anläggningsarbeten rörande de 
allmänna anläggningarna utöva den kontroll som kommunen finner lämplig. Exploatören ska 
ersätta kommunen för kostnaderna för denna kontroll.  

Det regleras också i avtalet att om exploatören inte inom föreskriven tid fullgör arbeten 
avseende utbyggnad av allmänna anläggningar har kommunen rätt att utföra vad som brister 
och därefter fakturera exploatören för kostnaderna.  Angående tidplan anges att det ska 
upprättas av exploatören och godkännas av kommunen innan arbetena påbörjas. Tidplanen 
ligger inte som bilaga till avtalet och har heller inte enligt intervjupersonerna upprättats.  
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Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

Av avtalet framgår att kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar. 
Exploatören ersätter kommunen med en fast summa för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kommunen ska fakturera exploatören enligt särskilt angiven modell. Parterna 
är överens om att exploatören ska ha erlagt hela exploateringsersättningen för samtliga 
allmänna anläggningar senast sju år efter avslutad och godkänd utbyggnad. 

 

4. Svar på revisionsfrågor 

I avsnittet nedan ges svar på granskningens revisionsfrågor. Kapitlet avslutas med ett 
sammanfattande bedömningsavsnitt. 

Revisionsfråga Svar 

Har kommunen antagna riktlinjer för 
exploateringsavtal? 

Ja, kommunstyrelsen antog i februari 2016 
riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår att kommunstyrelsen 
ansvarar för uppgifter enligt plan- och 
bygglagen kap. 3-7. Därutöver finns sedan 
slutet av 2018 en mall för utformning av 
exploateringsavtal. 

Är exploateringsavtal inklusive 
underlag skrivna på ett sätt så att det 
enkelt går att följa upp att ställda krav 
genomförs?  

- Sker en dokumenterad 
uppföljning? 

- Hur sker rapportering till 
kommunstyrelse och 
samhällsbyggnadsutskott? 

Nej. Det är i flera av de granskade avtalen 
otydligt beskrivet hur ansvaret fördelas 
mellan exploatör och kommun. I flera fall 
delas också ansvaret för genomförandet av 
allmänna anläggningar mellan kommunen 
och exploatören på ett otydligt sätt.  

Några egentliga uppföljningar av 
exploateringsavtalet genomförs inte. Dock 
genomförs kontroller av genomförandet av 
allmänna anläggningar i de fall då 
exploatören ansvarar för genomförandet.  

Rapportering av pågående 
exploateringsprojekt sker vid behov till 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande 
och/eller vice ordförande. Ansvariga 
tjänstepersoner bedömer inför mötena om 
något relevant finns att rapportera. Utöver 
dessa muntliga avrapporteringar sker mer 
detaljerade uppföljningar av samtliga 
exploateringsprojekt i samband med delårs- 
och helårsrapportering. Ingen särskild 
slutrapportering sker av efter avslutat 
projekt. 
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Finns i avtal tydligt angivet vilka 
åtgärder kommunen kan vidta om 
entreprenör inte genomför arbete enligt 
avtal? 

 

I viss utsträckning. I samtliga granskade 
avtal anges att exploatören ska ställa 
säkerhet till kommunen för fullgörande av 
avtalet. Vilken typ av säkerhet som ska 
ställas anges endast i ett fall, där det anges 
att säkerheten ska utgöras av 
moderbolagsborgen. Säkerhetens storlek 
anges i samtliga granskade avtal. Dock 
anges inte när kommunen ges rätt att nyttja 
säkerheten.  

I ett par av avtalen anges att om 
exploatören inte fullgör arbeten enligt 
avtalet kan kommunen utföra arbetet och 
därefter fakturera exploatören. 

I ett av de fyra granskade avtalen finns 
skrivningar om viten, vilka är kopplade till 
skador på träd och annan vegetation. 

Inte i något av avtalen anges att vite ska 
betalas till kommunen om avsteg görs från 
överenskommen tidplan.  

Regleras om och under vilka 
förutsättningar motparten kan överlåta 
bolag/åtaganden enligt avtal? 

Delvis. I avtalen regleras att överlåtande av 
avtal inte får ske utan skriftligt medgivande 
från kommunen. 

Det finns inga skrivningar om överlåtelse av 
bolag och hur detta ska hanteras. 

Görs kontroller av exploatör/byggherre 
innan exploateringsavtal upprättas? 

Nej, det finns ingen upparbetad rutin om att 
kontroller ska göras. I något enstaka fall har 
detta gjorts historiskt då exploatören varit en 
mindre okänd aktör.  

Finns krav som kan vara i strid med 
LOU (förtäckt upphandling)? 

Ja, i flera av de granskade avtalen anges att 
exploatör/bolag ansvarar för genomförandet 
av allmänna anläggningar, något som enligt 
tidigare tolkning av LOU ska upphandlas. I 
några av avtalen delas ansvaret för 
genomförandet av allmänna anläggningar 
mellan exploatören och kommunen, vilket 
riskerar att leda till svårigheter att tydliggöra 
ansvar.  

I den nya mallen för exploateringsavtal 
anges att kommunen ska ansvara för 
projektering, upphandling och anläggande 
av allmän plats.  
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4.1. Avslutande bedömning 

Verksamheten för exploatering bedöms vara medveten om vilka brister som finns i de 
exploateringsavtal som granskats. Detta ska också enligt uppgift gälla flera av övriga 
exploateringsavtal som upprättats före 2018, som inom ramen för föreliggande uppdrag inte 
granskats. Det uppges av intervjupersonerna i viss utsträckning vara besvärligt att 
kommunen har att hantera flera otydliga och i viss mån bristfälliga exploateringsavtal då 
detta leder till förseningar i exploateringsprocessen och även till frustration hos såväl 
företrädare för kommunen som hos ansvariga exploatörer. Vår bedömning är att det framför 
allt är beskrivningarna av ansvar och genomförande av de allmänna anläggningarna samt 
vilka kvalitetsnivåer anläggningarna ska hålla som är otydliga. I flera fall finns i avtalen 
omfattande beskrivningar av exploateringsområdet och i detalj angivet vem som ansvarar för 
vilka delar av genomförandet. Detta är information som bedöms bättre höra hemma i 
detaljplanen. I flera fall delas också ansvaret för genomförandet av allmänna anläggningar 
mellan kommunen och exploatören på ett otydligt sätt. I några fall saknas också tidplaner för 
genomförandet trots att det anges i avtalen att dessa ska tas fram och godkännas av 
kommunen. Detta leder till förseningar rörande när färdigställande ska ske och när det är 
möjligt att genomföra besiktning och överlämning av de allmänna anläggningarna. Vår 
bedömning är att flera av de problem som exploateringar i kommunen dras med kan 
härledas till delvis otydliga och undermåliga exploateringsavtal. 

Vid upprättande av granskade exploateringsavtal fanns inte någon av kommunen antagen 
teknisk handbok varför kvalitetsnivåer och utformning av de allmänna anläggningarna ofta är 
otydligt angivna. I några fall hänvisas i avtalen till att kommunen ska godkänna samtliga 
handlingar relaterade till genomförandet av de allmänna anläggningarna, vilket enligt uppgift 
inte alltid skett. Skillnader mellan avtal rörande fördelning av ansvar för genomförandet av 
allmänna anläggningar kan också leda till svårigheter att på ett bra sätt följa upp avtalen.  

Det är positivt att kommunen har tagit fram en mall för utformning av exploateringsavtal som 
ska tillämpas framgent där det också tydligt anges att kommunen ansvarar för 
genomförandet av allmänna anläggningar. Med detta förhållningssätt säkerställer kommunen 
inte bara att brott inte sker mot lagen om offentlig upphandling utan kommunen ges också 
bättre möjligheter att ställa krav på genomförandet och att löpande göra kontroller avseende 
kvalitetsnivåer.  

I samtliga granskade avtal anges att exploatören ska ställa säkerhet till kommunen för 
fullgörande av avtalet. Vilken typ av säkerhet som ska ställas anges endast i ett fall, där det 
anges att säkerheten ska utgöras av moderbolagsborgen. Det anges inte när kommunen ges 
rätt att nyttja säkerheten. Detta tillsammans med avsaknad av angivelse av vilken typ av 
säkerhet som ska ställas är brister som kan leda till att kommunen avlåter sig från att både 
säkerställa att säkerhet inhämtats samt inte har möjlighet att vid brister i genomförandet 
nyttja säkerheten på ett korrekt sätt.  

Inte i något av avtalen anges att vite ska betalas till kommunen om avsteg görs från 
överenskommen tidplan. Generellt saknas skrivningar om viten i de granskade 
exploateringsavtalen. Vår bedömning är att viten bör nyttjas i större utsträckning för att i 
avtalen tydligt markera särskild skyddsvärd vegetation eller särskilda markområden där t.ex. 
upplag inte får göras av exploatören. Skrivningar om viten rörande avsteg från tidplan kan 
också övervägas. 
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Kommunen genomför inga kontroller av exploatören innan avtalet skrivs på. Detta bedömer 
vi vara en brist. Att säkerställa att exploatören har möjlighet att genomföra detaljplanen och 
exploateringsavtalet på ett sätt som borgar för god kvalitet är a och o för den interna 
kontrollen i exploateringsprocessen. Kontrollerna bör dokumenteras. 

Det är också en brist att slutrapportering inte sker till 
samhällsbyggnadsutskottet/kommunstyrelsen efter avslutad exploatering. En summering av 
exploateringen med möjlighet till utvärdering ger inte bara ansvariga politiker en bild av 
projektets totala kostnader utan även möjlighet för såväl politik som tjänstepersoner i 
organisationen att utvärdera genomförandet av projektet och möjlighet att ta med sig 
erfarenheter till kommande exploateringar. 

  

Kungsängen den 21 maj 2019 

 

Anders More      

EY      
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Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 Chef mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Projektledare mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Projektledare mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Administrativ handläggare mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Controller ekonomistaben, kommunledningskontoret 

Dokument: 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
 Upphandling och exploateringsavtal: LOU:s tillämpning på 6 kap. 40 § PBL. Rapport 

2017:27, Boverket. 
 LOU och exploateringsavtal. Upphandlingsmyndigheten. Tillgänglig på 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/lou-och-exploateringsavtal/ hämtad 
2019-02-22 

 Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och statsstöd vid 
exploatering, vägledning nr 2019:1 

 Reglemente för kommunstyrelsen – antagen av kommunfullmäktige december 2010 
 Kommunstyrelsens delegationsordning – antagen av kommunstyrelsen den 5 december 

2018 
 Kommundirektörens delegationslista – beslutad av kommundirektören den 5 december 

2018 
 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal – antagna av kommunstyrelsen 

februari 2016 
 Mall för exploateringsavtal – Upplands-Bro kommun 
 Exploateringsavtal rörande exploatering av 

o Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. 
o Brogård 1:84 
o Upplands-Bro Örnäs 1:9 
o Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emma Åhlstedt 

Administrativ handläggare 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 08-581 691 51 

emma.ahlstedt@upplands-bro.se 

2019-07-23 KS 17/0355  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande över remiss angående förslag till 
Namnpolicy 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget till Namnpolicy. 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen inom Tekniska nämnden har arbetat fram ett förslag 

till namnpolicy för Upplands-Bro Kommun. Namnpolicyn beskriver vilka 

ramverk vi har att förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara 

vägledande för namnvården i Upplands-Bro Kommun.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 juli 2019 

 Remiss angående förslag till Namnpolicy inkommen den 29 maj 2019 

Ärendet 

Ett tidigare förslag till namnpolicy sändes ut på remiss den 7 november 2017. 

Utifrån remissvar samt med tanke på att det både har gått lång tid sedan 

remissen skickades ut och att flertalet nämnder inte besvarade den remissen, 

har namnberedningsgruppen nu arbetat om namnpolicyn. 

I förslaget listas bl.a. de lagar och rekommendationer kommunen ska ta hänsyn 

till vid namngivning samt kommunens egna principer för namngivning. 

Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget till namnpolicy. 

Barnperspektiv 

I förslaget till namnpolicy föreslås att namn på gator, torg m.m. ska vara lätta 

att uttala, uppfatta och minnas samt vara lätta att skriva vilket ses som positivt 

för barn och dess språkutveckling. 
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Remiss angående Namnpolicy 
 

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för Upplands-

Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och 

vilka grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun. 

Ett tidigare förslag sändes ut på remiss den 7 november 2017. Svar på remissen kom 

från Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden, samt en 

hembygdsförening. 

Utifrån dessa remissvar och med tanke på att det både har gått lång tid sedan 

remissen skickades ut och att flertalet nämnder inte besvarade den remissen, har 

namnberedningsgruppen nu arbetat om namnpolicyn. Tekniska nämnden beslutade 

den 24 maj 2019 att namnpolicyn ska sändas ut på remiss på nytt. 

  

Svar på denna remiss ska skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,  

196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se  

senast den 30 september 2019. 

 

Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post 

kartor@upplands-bro.se. 

 

 

Namnberedningsgruppen 

 

Bilagor:  Namnpolicy_remissutkast 20190503 

 

 

 

Sändlista 

Nämnder  Kultur- och fritidsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Socialnämnden  

 Utbildningsnämnden 

 Kommunstyrelsen 

Hembygdsföreningar Bro-Lossa hembygdsförening 

 Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF 

 Kulturbojen 

 Stockholms-Näs Hembygdsförening 

 Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening 

Övriga AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 



 

 

 

 

www.upplands-bro.se 

 

Namnpolicy – principer för 
namngivning i Upplands-Bro 
kommun 

Diarienummer TN 17/0272 

Beslutad av Tekniska nämnden den XX XXX 2019, § XX  
 
  



Namnsättning i Upplands-Bro kommun 
Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun 

 

 
www.upplands-bro.se 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................ 3 

2 Riktlinjer för namnberedning .................................................................. 3 

3 Ortnamnsverksamhet ............................................................................. 3 
3.1 Kommunal ortnamnsverksamhet ...............................................................3 

3.2 Lagar och rekommendationer ....................................................................4 

3.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) ..........................................................4 

3.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” ...................4 

3.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress .............................4 

3.3 Samordnande myndigheter och institutioner .............................................5 

4 Principer för namngivning ...................................................................... 5 

 

 

  



Namnsättning i Upplands-Bro kommun 
Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun 

 

3 
 

  

1 Inledning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 

gång- och cykelvägar, torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och 

anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 

namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 

till dessa. 

2 Riktlinjer för namnberedning 

Den nämnd som ansvarar för kommunens namnsättning ska också besluta om 

riktlinjer för namnberedning.  

3 Ortnamnsverksamhet 

Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 

omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 

och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

3.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-

adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 

varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 

fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-

/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 

räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 

utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 

kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 

trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 

kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 
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3.2 Lagar och rekommendationer 

Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 

namngivning i Upplands-Bro kommun. 

3.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 

hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 

ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 

språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 

för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 

ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 

möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 

övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 

kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

3.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 

Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 

begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 

skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 

kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 

ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 

historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 

konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 

immateriella kulturarvet.  

3.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn, bynamn och gårdsnamn, ligger till grund för belägenhetsadresser 

och ska därför följa och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 

Belägenhetsadresser samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 

bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
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utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-

aspekten”. 

3.3 Samordnande myndigheter och institutioner 

Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 

rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

• Lantmäteriet 

Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 

ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 

fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 

ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

• Ortnamnsrådet 

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 

organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 

för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 

kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 

huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 

att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 

för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 

vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 

och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 

principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 

namnvård.  

• Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 

öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 

personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 

språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 

språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 

Sverige. 

• Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 

använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 

kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 

remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 

av Lantmäteriet. 

4 Principer för namngivning 

Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

• I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 

kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 
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• Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 

att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 

hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 

dessa blir vägledande i namnsättningen. 

• Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 

kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 

granskade.  

• Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 

person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 

språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 

rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 

personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 

Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 

personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

• Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 

området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 

associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

• Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas.  

• Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 

knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

• Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 

om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 

säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 

icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 

handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

• Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 

tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 

principerna för namnsättning följs. 
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• I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 

användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 

ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 

förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Skoglund 

Arkivarie/Nämndsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

Johanna.Skoglund@upplands-bro.se 

2019-09-05 KS 19/0386  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar revidering av avfallstaxan enligt förslag från 

Samhällsbyggnadskontoret.  

Sammanfattning 

Revideringen gäller bland annat nya avgifter för hämtningar av hushållsavfall 

från Mälaröarna och ett nytt abonnemang för 5 extrahämtningar av matavfall 

under sommarsäsongen. Mindre justeringar i taxans struktur och i en del 

avgifter har gjorts. 

Nuvarande avfallstaxa gäller från 2014. Efter nära 5 år utan förändringar 

behöver avfallstaxan delvis revideras. En ny renhållningsordning som gäller 

från 1 januari 2019 har antagits, införande av matavfallsinsamling i hela 

kommunen har införts samt en del nya upphandlingar som påverkar avfallstaxa 

har genomförts vilket gör att en anpassning av dessa nya omständigheter 

behövs. Avgift för hämtningar av hushållsavfall från Mälaröarna med båt ska 

ändras för att täcka kostnader av ny upphandlad tjänst. Vid upphörande av 

veckohämtningar av matavfall under sommarsäsongen, ska det finnas 

möjlighet att vid behov beställa extrahämtningar av matavfall mot avgift. 

Avfallstaxan är i behov av några mindre ändringar av struktur samt 

textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa för att förbättra läsbarhet och 

tydlighet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 Förslag till reviderad avfallstaxa 

 Avfallstaxa antagen den 18 december 2013 

Ärendet 

Nu gällande avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 

2013, före införande av matavfallsinsamling. Taxan var utformad med hänsyn 

till att matavfallsinsamlingen skulle komma att införas områdesvis under en 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-01 KS 19/0386 

 
 

övergångsperiod. Avfallstaxan består därför av två delar - en del för områden 

utan matavfallsinsamling och en del för områden med matavfallsinsamling. 

Numera finns det möjlighet för sortering av matavfall överallt i kommunen, 

därför behöver utformningen av taxan revideras och anpassas till dagens 

förutsättningar. 

En ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

började gälla från 1 januari 2019, vilket kräver en del ändringar av regler vid 

hantering av hushållsavfall. Nya upphandlingar har genomförts under de 

senaste åren som resulterat i nya priser för tjänster. Allt detta innebär ett behov 

av ändringar i avfallstaxan. 

De förändringar som föreslås införas i avfallstaxan är följande: 

 Den första delen av avfallstaxan som beskriver områden utan 

matavfallsinsamling tas bort. 

 I grundavgiften (p. 2.1) införs en reducerad avgift för fritidsboende med 

gemensam fakturering i likhet med en befintlig reducerad avgift för 

villahushåll med gemensam fakturering.  

 Abonnemangsavgifter för tömning av olika behållare sammanställs i 

tabeller (p. 2.2.1 och p. 2.2.2) med hänsyn till typ av behållare och inte 

till boendetyp eller verksamheter. Det resulterar i färre tabeller och 

även förbättrar läsbarheten. 

 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall från öarna (p. 2.2.3) med 

båt förändras efter en ny upphandling av tjänsten vad gäller antal 

hämtningar per år och nya avgifter. Det ska finnas möjlighet för öborna 

att vid behov beställa extrahämtningar av hushållsavfall mot avgift. 

 En ny tjänst för hämtning av grovavfall från öarna med kranpråm införs 

(p.3.1.3) med timpris för båttransporter och för transporter utanför 

kommungränsen. 

 Abonnemang med 5 extrahämtningar av matavfall under 10 veckor i 

sommarsäsongen införs i tabellen för extrahämtningar (p. 2.3.2). 

 Abonnemangsavgift för schemalagda 52 hämtningar av grovavfall i 660 

liters kärl ändras från 7 575 kr/år till 8 000 kr/år för att det ska stämma 

med pris för 26 hämtningar per år för samma kärl som är 4 000 kr/år. 

 Tjänst för tömning av krantömmande behållare 3 respektive 5 

kubikmeter 104 gånger om året stryks då denna tjänst inte nyttjas idag 

och skulle kunna bli en kostnadsdrivande tjänst om den kvarstår. 

 En del av mindre textjusteringar i beskrivning av avfallstaxa har gjorts 

för förbättring av läsbarhet och mer tydlighet.  
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Barnperspektiv 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 

berörs av avfallstaxan. Den är miljöstyrande och premierar ett resurssnålt 

beteende. Barn och ungdomars bästa har beaktats indirekt genom att taxan styr 

mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Förslag till reviderad avfallstaxa 

2. Avfallstaxa antagen i Kommunfullmäktige den 18 december 2013 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden  
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6 

Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

 

Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 

avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning 

och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på 

vägen mot det hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 

hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 

Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och 

transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer. 

 

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 

fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 

hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 

abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 

enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 

abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 

betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 

 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 

faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 

inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 

sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 

ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 

 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 

slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 

kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 

avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 

abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 
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hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av 

kommunfullmäktige.  

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i 

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period 

som uppehållet avser. 

 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i 

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller 

abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare 

betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt 

abonnemang.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 

fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en 

handläggningsavgift för tillsyn.  

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet 
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 

bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd. 

1.8 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av kommunfullmäktige. 

2 Avgifter 

Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.  

2.1 Grundavgift 

Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, 
planering, utveckling, information, uppföljning och handledning av entreprenader. I 
grundavgiften för hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.  
 

För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 

 

Grundavgift Kronor per år 

Villahushåll, permanentboende 1 615 

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering 1 335 

Villahushåll, fritidsboende    780 
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Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering    645 

Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet 1 103 

Verksamheter     694 

2.2 Abonnemangsavgift  

Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport 
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för 
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare, 
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har 
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall. 

Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall 
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  

Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen 
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare. 

Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl 

Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året 
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober. 

Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.  

I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.   

Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för 
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten. 

För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i 
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.  

Antalet matavfallskärl beställs efter behov. 
 

Behållare Antal tömningar, 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

140 l kärl    6*   175  Tillämpas ej 

 13    375      750* 

 26   750  1 500  

 52                1 500  3 000  

190 l kärl    6*   235 Tillämpas ej 

 13   510   1 020* 

 26                1 020  2 040  

 52                 2 040  4 080  
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240 l kärl    6*  330 Tillämpas ej 

 13   660   1 320* 

 26                1 320  2 640  

 52  2 640  5 280  

             104  5 280               10 560  

370 l kärl 13  1 090  Tillämpas ej 

 26 1 980  3 960  

 52  3 960  7 920  

             104 7 920               15 840  

660 l kärl 26 3 540  7 080  

 52 7 080               14 160  

 104              14 160               28 320  

 156              21 240               42 480  

   *- gäller endast fritidsboende 

 

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande 
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande 
behållare 

I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och 

behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje 

vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  

I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader 
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i 
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka. 
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.   

Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov.  

En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

Container 3 m3 26 18 770  37 540  

 52 37 540  75 080  

Container 6 m3 26 32 175  64 350  

 52 64 350             128 700  

Container 8 m3 26            42 900  85 800  

 52            85 800             171 600  

Krantömmande 13 4 875  Tillämpas ej 

behållare 3 m3 17 6 375  12 750  
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 26 9 750  19 500  

 52             19 500  39 000  

Krantömmande  13  5 281  Tillämpas ej 

behållare 5 m3 17  6 905  13 810  

 26             10 565  21 130  

 52 21 130  42 250  

Komprimator 26 41 600  83 200  

14 m3 52 83 200              166 400  

 

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna 
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar  

För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med 
båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker 
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt 
överenskommelse. 

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt 
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.    

Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Behållare  Hämtningsavgift, 
kronor per år och 
fastighet 

Hämtningsavgift, 
kronor per säck (för 
klubbholmar) 

Extrahämtning, kronor 
per tillfälle 

Säck 160 
liter 

1 750 125 16 750 

2.3 Avgifter för tilläggstjänster 

2.3.1 Gångvägstillägg  

Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats 
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell 
tömning såsom kärl och säck.  

Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över 
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.  

Gångavstånd från fordonets angöringsplats  Avgift kronor per hämtning 

3,1–10,0 meter 10 

10,1–20,0 meter 15 

20,1–30,0 meter 25 

över 30 meter, per 10 meter 10 
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2.3.2 Extrahämtningar  

Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt 
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.  

Behållare Avgift, kronor per 
enhet  

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur 44 

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur 470 

Extrahämtning i krantömmande behållare 750 

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug                2 125 

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i 
sommarsäsongen (5 hämtningar) 

625 

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar) 45 

 

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner 

3.1 Grovavfall.  

3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 

Kärl 660 liter 26 4 000  

52 8 000  

Container 6 m3 26 27 625  

52 55 250  

Container 8 m3 26 35 750  

52 71 500  

3.1.2 Beställda hämtningar  

Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och 

hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i 

avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle. 

Behållare  Beställd hämtning, kronor Hyra, kronor per månad 

Lösmängd, m3 250   

Kärl 660 liter 225  

Container 6 m3 1 625  290  

Container 8 m3 2 000  325  

Container 10 m3 2 500  375  
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3.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

 

Tjänst Avgift, kronor per timme 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar 
utanför kommungränsen 

1 200 

3.2 Elavfall 

Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 

som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen. 

Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställda hämtningar Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

          238 kr/st                238 kr/st 

3.3 Trädgårdsavfall 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till 

trädgårdsarbete under perioden från maj till november.  

 

Behållare Antal hämtningar per 
säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall, 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 

3.4 Latrin 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 

april till mitten av oktober.  

 Avgift, kronor per kärl 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288  

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594  

Utställning av ett nytt latrinkärl 288  

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250  

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 

kundtjänst.  

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m

3 
tillkommer. 
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Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 

(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 

(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 

(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875          1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125          1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter Avgift, kronor 

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

        – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme          1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 

3.6 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift per m

3 
tillkommer.   

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag (inom 5 

arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 1 820 

> 2 m3 2 250 2 695 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme 1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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1 Allmänt 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4-6 
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 
 
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall, mer återvinning och minskade 
mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på vägen mot det 
hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling 
och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. 
 
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 
hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens föreskrifter om avfallshantering.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 
 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 
betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 
 
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 
inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 
 
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 
kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Avgifterna för hämtning av hushållsavfall är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 
hushållsavfall. 
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1.6.1 Grundavgift 
Grundavgiften finansierar övergripande kostnader som kundtjänst, fakturering, information 
och planering. I grundavgiften för hushåll finansieras även kostnader för kretsloppcentraler 
och hantering av farligt avfall.  
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 

1.6.2 Abonnemangsavgift 
Abonnemangsavgiften finansierar kostnader för insamling, transport, eventuell eftersortering 
och behandling av avfall från hushåll och verksamheter. 

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt § 73 i 
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period som uppehållet 
avser. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt § 74 i 
föreskrifter om avfallshantering, debiteras varken grundavgift eller abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
En- och tvåbostadshus med rätt att använda gemensam avfallsbehållare betalar en 
grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt abonnemang. Vid 
matavfallshämtning delas båda behållarna.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden. För handläggning av ärende kan 
tillkomma en handläggningsavgift enligt Taxa för Upplands-Bro kommun § 113 för tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna latrin, slam och filtermaterial till kommunen 
enligt § 69 i föreskrifter om avfallshantering, debiteras ingen avgift.  

1.7.4 Säsongbunden verksamhet 
För verksamheter med säsongsbunden verksamhet kan abonnemang tecknas för del av året, 
då verksamheten bedrivs, enligt överenskommelse med kommunstyrelsen. 

1.8 Indexreglering 
Kommunstyrelsen kan besluta om förändring av avgifterna i avfallstaxan baserat på 
indexreglering, dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avseende hämtning av slam 
och fett förändras baserat på index T92SÅE2, avgifterna avseende hämtning av rest- och 
matavfall förändras baserat på index A 12:1 MD. För övriga avgifter förändras avgifterna 
baserat på KPI (konsumentprisindex). 

1.9 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av Kommunstyrelsen. 
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2 Avgifter  

För en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende är samtliga avgifter inklusive nu gällande 
mervärdesskatt.  

För verksamheter och flerfamiljshus anges även avgifter exklusive mervärdesskatt inom 
parentes. 

Avgifterna är indelade i två kategorier. Områden med införd matavfallsinsamling (med 
matavfallsinsamling) respektive i områden där matavfallsinsamling inte påbörjats (utan 
matavfallsinsamling). 

2.1 Grundavgifter 

  

En- och tvåbostadshus, kr per hushåll och år           1 615 

En- och tvåbostadshus med gemensam fakturering till 
samfälligheter, bostadsrättsföreningar och motsvarande, kr per 
hushåll och år 

1 335 (1 068) 

Fritidsboende, kr per hushåll och år               780 

Flerbostadshus, kr per hushåll/lägenhet och år            1 103 (882) 

Verksamheter, kr per år    694 (555) 
 

2.2 Abonnemangsavgifter – restavfall i kärl och säck i områden utan 
matavfallsinsamling  

Abonnemangsavgifterna i punkt 2.2.1 tom 2.3.2 gäller tillsvidare i områden där 
matavfallsinsamling inte införts.  

2.2.1 En- och tvåfamiljshus  

För 13 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt 
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering. 

Abonnemang för hämtning 52 gånger per år kan inte nytecknas. 

Flera hushåll kan dela på ett abonnemang i enlighet med 71§ i Föreskrifter om 
avfallshantering 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år  

Kärl 140 liter 13    375 

26   750 

52  1 500 

Kärl 190 liter 13    510 

26 1 020 

52  2 040 

Kärl 240 liter 13    660 

26 1 320 

52  2 640 
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Kärl 370 liter  26  1 980 

52  3 960 
 

2.2.2 Flerfamiljshus  

Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering 
och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet). 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år  

Kärl 190 liter 26                        1 020 (816) 

52  2 040 (1 632) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 

52  2 640 (2 112) 

104 5 280 (4 224) 

Kärl 370 liter 26  1 980 (1 584) 

52  3 960 (3 168) 

104 7 920 (6 336) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 

52 7 080 (5 664) 

104 14 160 (11 328) 

156 21 240 (16 992) 

 

2.2.3 Verksamheter  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Kärl 140 liter 26                           750 (600) 

52  1 500 (1 200) 

Kärl 190 liter 26                        1 020 (816) 

52  2 040 (1 632) 

104 4 200 (3 360) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 

 52  2 640 (2 112) 

 104 5 280 (4 224) 

Kärl 370 liter 26 1 980 (1 584) 

52  3 960 (3 168) 

104 7 920 (6 336) 
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156                      12 260 (9 808) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 

52 7 080 (5 664) 

104 14 160 (11 328) 

156 21 240 (16 992) 

 

2.2.4 Fritidshus  

Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.  

För 6 hämtningar per år krävs särskilt tillstånd (för kompostering) från kommunen enligt 
bilaga 2 i Föreskrifterna om avfallshantering. 

 

 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Kärl 140 liter 6    175 

13   375 

Kärl 190 liter 6    235 

13    510 

Kärl 240 liter 6   330 

13    660 

Kärl 370 liter 13  1 090 
 

 

2.2.5 Abonnemangsavgifter för abonnenter på öarna (Gräsholmen och Alholmen) 
samt klubbholmar med säckhämtning 

I abonnemangsavgifterna för öarna ingår hämtning av hushållsavfall varje vecka från mitten 
av april till mitten av oktober. Från klubbholmar sker hämtningar varannan vecka. 
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Behållare  Abonnemangsavgift 
säckhämtning från öarna 

 

Hämtningsavgift kronor per 
säck (endast klubbholmar) 

Säck 160 liter 858 44 
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2.3 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, 
komprimator och sopsug i områden utan matavfallsinsamling 

Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam 
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter.  

 

2.3.1 Container   
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift restavfall kronor 
per år 

Container 3,5 m3 26 18 770 (15 016) 

 52 37 540 (30 032) 

Container 6 m3 26 32 175 (25 740) 

 52 64 350 (51 480) 

Container 8 m3 26 42 900 (34 320) 

 52 85 800 (68 640) 
 

2.3.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug  

 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift enligt tabell nedan samt viktbaserad 
behandlingsavgift på 982 kr per ton avfall. 

 
  

Behållare Antal hämtningar per år  Hämtningsavgift restavfall kronor 
per år 

Krantömmande  13 4 875 (3 900) 

behållare 3 m3 17 6 375 (5 100) 

 26 9 750 (7 800) 

 52 19 500 (15 600) 

 104 39 000 (31 200) 

Krantömmande  13 5 280 (4 224) 

behållare 5 m3 17 6 905 (5 524) 

 26 10 563 (8 450) 

 52 21 130 (16 904) 

 104 42 250 (33 800) 

Komprimator,  26 41 600 (33 280) 

sopsug 52 83 200 (66 560) 
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2.4 Abonnemangsavgifter – matavfall och restavfall i kärl och säck i områden 
med matavfallsinsamling  

 
Införandet av matavfallsinsamling kommer att ske områdesvis i kommunen. 
Abonnemangsavgifterna i punkt 2.4.1 tom 2.5.2 gäller samtliga abonnenter i ett område från 
och med det att matavfallsinsamling införts. 
 
Följande abonnemang för hämtning av hushållsavfall (soppåsen) finns att välja på: 
 
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall i 
två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  
 
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   
 

2.4.1 En- och tvåfamiljshus  

I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl 31 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av året.  
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år  

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

31 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 13    375 Tillämpas ej 

26   750 1 500 

Kärl 190 liter 13    510 Tillämpas ej 

26 1 020 2 040 

Kärl 240 liter 13    660 Tillämpas ej 

26 1 320 2 640 

Kärl 370 liter  13  1 090 Tillämpas ej 

26  1 980 3 960 
 

2.4.2 Flerbostadshus 

Abonnemangsavgiften gäller även för en- och tvåfamiljshus med gemensam fakturering 
och/eller insamlingsplats (t.ex. via samfällighet). 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 52 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 190 liter 26 1 020 (816) 2 040 (1 632) 
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52  2 040 (1 632) 4 080 (3 264) 

Kärl 240 liter 26 1 320 (1 056) 2 640 (2 112) 

52  2 640 (2 112) 5 280 (4 224) 

104 5 280 (4 224) 10 560 (8 448) 

Kärl 370 liter 26  1 980 (1 584) 3 960 (3 168) 

52  3 960 (3 168) 7 920 (6 336) 

104 7 920 (6 336) 15 840 (12 672) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 7 080 (5 664) 

52 7 080 (5 664) 14 160 (11 328) 

104         14 160 (11 328) 28 320 (22 656) 

156 21 240 (16 992) 42 480 (33 984) 

 

2.4.3 Verksamheter  
 
I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka under vecka 26-36, övrig tid minst varannan vecka, eller i samband med 
hämtning av restavfall.  
 
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Kommunstyrelsen kan efter bedömning medge att avgift för sorterat 
restavfall ska tillämpas för verksamheten.  
 
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
tex restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etc, sker hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter 
behov. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 31 Ingår i abonnemanget  Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 13    375 (300) Tillämpas ej 

 26   750 (600) 1 500 (1 200) 

 52    1 500 (1 200) 3 000 (2 400) 

Kärl 190 liter 13 510 (408) Tillämpas ej 

 26 1 020 (816) 2 040 (1 632) 

 52     2 040 (1 632) 4 080 (3 264) 

Kärl 240 liter 13    660 (528) Tillämpas ej 

 26    1 320 (1 056) 2 640 (2 112) 

 52    2 640 (2 112) 5 280 (4 224) 
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 104    5 280 (4 224)          10 560 (8 448) 

Kärl 370 liter 13  1 090 (872) Tillämpas ej 

 26    1 980 (1 584) 3 960 (3 168) 

 52  3 960 (3 168) 7 920 (6 336) 

 104 7 920 (6 336) 15 840 (12 672) 

Kärl 660 liter 26 3 540 (2 832) 7 080 (5 664) 

 52 7 080 (5 664) 14 160 (11 328) 

 104 14 160 (11 328) 28 320 (28 320) 

 156 21 240 (16 992) 42 480 (33 984) 
 

 

2.4.4 Fritidshus  

Hämtningsperioden är från mitten av april till mitten av oktober.  

I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
minst 18 gånger per år, varje vecka under vecka 26-36, varannan vecka övrig del av 
hämtningsperioden.  
 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Kärl 140 liter 
för matavfall 

Minst 18 Ingår i abonnemanget Tillämpas ej 

Kärl 140 liter 6    175 Tillämpas ej 

13    375 750 

Kärl 190 liter 6    235 Tillämpas ej 

13    510 1020 

Kärl 240 liter 6    330 Tillämpas ej 

13    660 1320 

 

2.5 Abonnemangsavgifter – restavfall i container, krantömmande behållare, 
komprimator och sopsug i områden med matavfallsinsamling 

Abonnemangsavgifterna gäller flerfamiljshus, en- och två bostadshus med gemensam 
fakturering och/eller insamlingsplats (t ex via samfällighet) samt verksamheter (undantag: 
verksamheter med stora mängder matavfall och som lyder under livsmedelslagen).  

2.5.1 Container  

I abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall ingår hämtning av matavfall i 140 liters kärl 
varje vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  

Hyra av container ingår i abonnemanget. 
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Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Container 3,5 m3 26 18 770 (15 016) 37 540 (30 032) 

 52 37 540 (30 032) 75 080 (60 064) 

Container 6 m3 26 32 175 (25 740) 64 350 (51 480) 

 52 64 350 (51 480) 128 700 (10 2960) 

Container 8 m3 26 42 900 (34 320) 85 800 (68 640) 

 52 85 800 (68 640) 171 600 (137 280) 
 

2.5.2 Krantömmande behållare, komprimator och sopsug  

I abonnemangsavgiften ingår dels en hämtningsavgift och dels en behandlingsavgift. 

Hämtningsavgiften är enligt tabellen nedan. En viktbaserad behandlingsavgift på 982 (786) 
kr per ton restavfall tillkommer. 

I abonnemangsavgifterna ingår hämtning av matavfall endast om det finns krantömmande 
behållare för matavfall. Vid hämtning av restavfall 13 gånger per år hämtas dock matavfall 
26 gånger per år.  

Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov. 

 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall 
kronor per år 

Osorterat restavfall 
kronor per år 

Krantömmande 
behållare 3 m3 

13 4 875 (3900) Tillämpas ej 

 17 6 375 (5 100) 12 750 (10 200) 

 26 9 750 (7 800) 19 500 (15 600) 

 52 19 500 (15 600) 39 000 (31 200) 

 104 39 000 (31 200) 78 000 (62 400) 

Krantömmande 
behållare 5 m3 

13 5 281 (4 225) Tillämpas ej 

 17 6 905 (5 524) 13 810 (11 048) 

 26        10 565 (8 452) 21 130 (16 904) 

 52 21 130 (16 904) 42 250 (33 800) 

 104 42 250 (33 800) 84 520 (67 616) 

Komprimator,  26 41 600 (33 280) 83 200 (66 560) 

sopsug 52 83 200 (66 560) 166 400 (133 120) 
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2.6 Tilläggstjänster 

2.6.1 Gångvägstillägg  

Debiteras för behållare med manuell tömning såsom kärl och säck. 

 

Gångavstånd från angöringsplats (där sopbilen 
stannar) 

Avgift kronor per hämtning 

3,1–10,0 m                             10 (8) 

10,1–20,0 m 15 (12) 

20,1–30,0 m 25 (20) 

över 30 meter, per 10 meter 10 (8) 

 

2.6.2 Extrahämtningar 

Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar utom ordinarie 
rutt sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning. HB-säck hämtas vid nästa ordinarie 
hämtning. 

Behållare Avgift kronor per enhet  

Hämtning-betald-säck (HB-säck), restavfall  35 (28) 

Extra säck restavfall i samband med ordinarie tur  44 (35) 

Extra hämtning av kärl, restavfall och matavfall, utom ordinarie 
tur 

470 (376) 

Extrahämtning krantömmande behållare 750 (600) 

Extrahämtning container  2 125 (1 700) 

Extrahämtning komprimator och stationär sopsug, med 
lastväxlarcontainer 

2 125 (1 700) 

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar) 45 (36) 

 

2.7 Grovavfall 

2.7.1 Abonnemang med schemalagd hämtning i flerbostadshus 
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 

Kärl 660 liter 26 4 000 (3 200) 

52 7 575 (6 060) 

Container 6 m3 26 27 625 (22 100) 

52 55 250 (44 200) 
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Container 8 m3 26 35 750 (35 750) 

52 71 500 (57 200) 
 

2.7.2 Extra- och beställda hämtningar 
 

Vid behov kan abonnenter med schemalagda hämtningar få extra hämtning mot beställning 
enligt tabell nedan. 

Vid behov kan beställd hämtning av grovavfall erhållas enligt tabell nedan. Utställning och 
hämtning av container ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i avgiften och minst en 
månadshyra debiteras per tillfälle. 

 

Behållare  Extra hämtningar, kr  Beställd hämtning, kr Hyra, kr/månad 

Lösmängd, m3  250 (200)  

Kärl 660 liter 225 (180)   

Container 6 m3 1 625 (1 300) 1 625 (1 300) 290 (232) 

Container 8 m3 2 000 (1 600) 2 000 (1 600) 325 (260) 

Container 10 m3 2 500 (2 000) 2 500 (2 000) 375 (300) 

 

2.8 Elavfall 

 
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 
som ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.  
 
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 
 

Beställd eller extrahämtning Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 (1 300) kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

     238 (190) kr/st 238 kr/st 

 
 

2.9 Trädgårdsavfall 
 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 
trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till trädgårdsarbete 
under perioden från maj till november.  
 

Behållare Antal hämtningar 
per säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 
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2.10 Latrin 

 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 
april till mitten av oktober.  
 

 Avgift kronor per kärl 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288 (230) 

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594 (475) 

Nytt latrinkärl 288 (230) 

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250 (200) 

 

 

2.11 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs hos kommunens anlitade entreprenör.  

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.  

  

Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 

(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 

(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 

(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875             1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125             1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kronor 

Reduktion av tömningspriset vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

          – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme           1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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2.12 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs hos kommunens entreprenör. 

 

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag 

(inom 5 arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 (1 100) 1 820 (1 456) 

> 2 m3 2 250 (1 800) 2 695 (2 156) 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 

Bomkörning, per tillfälle 750 (600) 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 (120) 

Slamsugningsfordon, per timme      1 125 (900) 

Hjälparbetare, per timme 480 (480) 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Skoglund 

Arkivarie/Nämndsekreterare 

Kanslistaben 

   

Johanna.Skoglund@upplands-bro.se 

2019-08-07 KS 19/0388  

Kommunstyrelsen 
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Återtagande av beslut gällande Kultur- och 
Fritidsnämndens roll som remissinstans i 
namnärenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige återtar beslut om att Kultur- och fritidsnämnden ska vara 

remissinstans för namnärenden (KF 19 oktober 2016 § 90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

För att verkställa Kommunfullmäktiges beslut antog Tekniska nämnden den 19 

december 2016 riktlinjer för en namnberedningsgrupp där det framgår att 

Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i alla namnärenden. 

Efter att ha arbetat enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden begär därför att Kommunfullmäktige återtar sitt 

beslut så att Kultur- och fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 

2019, § 56. 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19 

december 2016. 

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, § 90 Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016. 

Ärendet 

I de gällande riktlinjerna för namnberedningsgruppen, antagna av Tekniska 

nämnden den 19 december 2016, är det ett krav att Kultur- och fritidsnämnden 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-07 KS 19/0388 

 
 

är en obligatorisk remissinstans i alla namnärenden. Det grundar sig i ett beslut 

taget av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 där det beslutas att ”vid 

namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans”. 

Beredning av namnärenden tar olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. 

Remiss skickas alltid till en nämnd om dess verksamhet är berörd, till exempel 

om det rör en skola eller förskola skickas det på remiss till 

Utbildningsnämnden. I namnberedningsgruppen ingår en tjänsteperson från 

Kultur- och fritidskontoret som särskilt bevakar och bidrar med den 

kulturhistoriska förankringen. 

När ett ärende skickas på remiss till en annan nämnd innebär det att det tar 

ytterligare minst 1–2 månader beroende på när nämnderna har sina möten 

innan ärendet kan tas upp för beslut av Tekniska nämnden. I vissa fall har det 

dröjt 4–6 månader från att remiss har skickats ut till att remissvar har inkommit 

och ärendet har kunnat tas upp för beslut. 

Namnberedningsgruppen bevakar nya projekt och exploateringar så att ärenden 

kan initieras så tidigt som möjligt. Trots det uppstår situationer när adresser 

inte kan sättas i tillräckligt god tid för att underlätta byggandet i nya områden, 

på grund av den långa ärendeprocessen. Den långa handläggningstiden 

försvårar dessutom för privatpersoner som bygger i nya områden. Detta 

eftersom namnberedningsgruppen inte har möjlighet att bevaka på samma sätt 

som större projekt. Ofta hör en fastighetsägare av sig i slutfasen av en 

nybyggnation och kommer på att de behöver en adress när de ska flytta in. Är 

det då inte möjligt att adressätta utifrån befintliga väg- eller gårdsnamn kan ett 

nytt väg- eller gårdsnamn behöva beslutas och fastighetsägaren får vänta i flera 

månader innan en adress kan tilldelas det nybyggda bostadshuset. 

Den 17 juni 2019 fattade Tekniska nämnden beslut om att de begär att 

Kommunfullmäktige återtar punkt två av sitt beslut § 90 den 19 oktober 2016. 

Detta skulle innebära att Kultur- och fritidsnämndens roll som remissinstans i 

namnberedningsärenden återtas, för att effektivisera processen. 

Barnperspektiv 

En snabbare ärendeprocess av namnärenden påverkar barns trygghet och 

säkerhet positivt. För att ta del av den service som samhället har att erbjuda, 

som till exempel förskola, behöver barn vara skrivna på en adress. Förseningar 

i ärendeprocessen kan därför påverka barn negativt. 

För barns säkerhet är det även viktigt att det finns gällande adresser och namn 

vilket underlättar för blåljus vid olyckor eller andra händelser som kräver 

blåljusutryckning. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-08-07 KS 19/0388 

 
 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 juni 

2019, § 56. 

2. Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

3. Riktlinjer för namnberedningsgrupp, § 67 Tekniska nämnden den 19 

december 2016. 

4. Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, § 90 KF den 19 oktober 2016. 

Beslut sänds till 

 Namnberedningsgruppen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-17 

 

 

§ 56 Begäran om ändring av beslut om 
remissinstans vid namnärenden (KF 19 
oktober 2016 §90 pkt 2) 

 Dnr TN 19/0202 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

Tekniska nämnden antog den 19 december 2016 riktlinjer för en namn-

beredningsgrupp som bevakar behovet av och tar fram förslag till namn. I 

riktlinjerna tas det upp att Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i 

alla namnärenden enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Efter att ha arbetet enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden vill därför ändra riktlinjerna så att Kultur- och 

fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. Då beslutet om att Kultur-

och fritidsnämnden ska vara remissinstans är fattat av Kommunfullmäktige 

begär Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige omprövar sitt beslut och tar 

bort kravet på att Kultur- och fritidsnämnden ska vara en obligatorisk 

remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, §67 TN den 19 december 2016.  

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, §90 KF den 19 oktober 2016. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-17 

 

 

Yrkande  

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Delde 

Enhetschef 

Mät- och GIS-enheten 

   

Lina.Delde@upplands-bro.se 

2019-05-28 TN 19/0202  

Tekniska nämnden 
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Begäran om ändring av beslut om 
remissinstans vid namnärenden (KF 19 oktober 
2016 §90 pkt 2) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära att Kommunfullmäktige återtar beslut 

om att Kultur och fritidsnämnden ska vara remissinstans för namnärenden (KF 

19 oktober 2016 §90 pkt 2). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2016 att Tekniska nämnden 

skulle överta ansvaret för namnsättning i Upplands-Bro kommun från Kultur- 

och fritidsnämnden. I samband med det beslutades även att Kultur- och 

fritidsnämnden ska vara remissinstans vid namnsättning. 

Tekniska nämnden antog den 19 december 2016 riktlinjer för en namn-

beredningsgrupp som bevakar behovet av och tar fram förslag till namn. I 

riktlinjerna tas det upp att Kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans i 

alla namnärenden enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Efter att ha arbetet enligt dessa riktlinjer i drygt två år kan man konstatera att 

arbetssättet innebär att namnärenden tar orimligt lång tid från initiering till 

beslut. Tekniska nämnden vill därför ändra riktlinjerna så att Kultur- och 

fritidsnämnden inte är en obligatorisk remissinstans. Då beslutet om att Kultur-

och fritidsnämnden ska vara remissinstans är fattat av Kommunfullmäktige 

begär Tekniska nämnden att Kommunfullmäktige omprövar sitt beslut och tar 

bort kravet på att Kultur- och fritidsnämnden ska vara en obligatorisk 

remissinstans. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 

 Riktlinjer för namnberedningsgrupp, §67 TN den 19 december 2016.  

 Beslut om reviderade reglemente för Tekniska nämnden och Kultur- 

och fritidsnämnden, §90 KF den 19 oktober 2016. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-05-28 TN 19/0202 

 
 

 

Ärendet 

I de gällande riktlinjerna för namnberedningsgruppen, antagna av Tekniska 

nämnden (TN) den 19 december 2016, står det att Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN) är en obligatorisk remissinstans. Det grundar sig i ett beslut taget av 

Kommun-fullmäktige den 19 oktober 2016 där det beslutas att ”vid 

namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans”. 

Beredning av namnärenden tar olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. 

Namnberedningsgruppen arbetar så effektivt som möjligt för att beredningen 

inte ska ta längre tid än den behöver. Under beredningen tar namnberednings-

gruppen kontakt med berörda parter (t ex fastighetsägare, verksamheter som 

berörs, andra intressenter så som hembygdsföreningar och eventuellt andra 

ortnamnsmyndigheter/språkinstitut). Vid behov skickas ärendet på remiss. 

Remiss skickas alltid till en nämnd om dess verksamhet är berörd, t ex om det 

rör en skola eller förskola skickas det på remiss till Utbildningsnämnden. I 

namnberedningsgruppen ingår en tjänsteperson från Kultur- och fritidskontoret 

som särskilt bevakar och bidrar med den kulturhistoriska förankringen. 

När ett ärende skickas på remiss till en annan nämnd innebär det att det tar 

ytterligare minst 1-2 månader beroende på när nämnderna har sina möten innan 

ärendet kan tas upp för beslut av Tekniska nämnden. I extrema fall har det dröjt 

4-6 månader från att remiss har skickats ut till att remissvar har inkommit och 

ärendet har kunnat tas upp för beslut.  

Namnberedningsgruppen bevakar hela tiden nya projekt och exploateringar så 

att ärenden kan initieras så tidigt som möjligt, men trots det uppstår situationer 

då adresser inte kan sättas i tillräckligt god tid för att underlätta byggandet i 

nya områden, på grund av den långa ärendeprocessen. Särskilt påtalande blir 

problemet med den långa tiden för enskilda fastighetsägare som bygger nytt på 

enskilda tomter. Det är fall som namnberedningsgruppen inte kan bevaka på 

samma sätt som större projekt. Det är inte sällan som en fastighetsägare hör av 

sig i slutfasen av en nybyggnation och kommer på att de behöver en adress när 

de ska flytta in. Är det då inte möjligt att adressätta utifrån befintliga väg- eller 

gårdsnamn kan ett nytt väg- eller gårdsnamn behöva beslutas och 

fastighetsägaren kan behöva vänta flera månader innan en adress kan tilldelas 

det nybyggda bostadshuset.  

Barnperspektiv 

Tydliga och gällande adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att 

hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta 

påverkar även barns trygghet och säkerhet. En snabbare ärendeprocess av 

namnärenden påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.  

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-05-28 TN 19/0202 

 
 

 

 

 

 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen  

 

 

Bilagor 

1. - 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sandra Henze 

Kvalitetsstrateg 

Tillväxtkontoret/TA 

+46 8-518 377 67 

Sandra.Henze@upplands-bro.se 

2016-12-02 TN 16/0470  

Tekniska nämnden 
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Riktlinjer för namnberedningsgruppen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner riktlinjer för namnberedningsgruppen. 

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut vid 

namnsättning. En namnberedningsgrupp bereder alla namnärenden. För att 

bidra till god kvalitet i arbetet med namnberedning har riktlinjer arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 

Ärendet 

Den 19 oktober beslutade Kommunfullmäktige (Kf § 19) att flytta över 

ansvaret för namnsättning i kommunen från Kultur- och fritidsnämnden till 

Tekniska nämnden.  

I samband med att Tekniska nämnden lämnade förslag om beslut den 7 juni 

(Tn § 33) till Kommunfullmäktige lämnade nämnden även ett 

beredningsuppdrag till samhällsbyggnadschefen. Samhällsbyggnadschefen fick 

i uppdrag att ta fram riktlinjer för namnberedning om Kommunfullmäktige 

beslutade att överföra ansvaret för kommunens namnsättning. 

I och med Kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober har förslag till riktlinjer 

arbetats fram. Riktlinjerna vägleder och ger stöd i hur namnberedningsgruppen 

bör och ska arbeta, bland annat genom att de beskriver vilka roller och ansvar 

som finns i arbetet och hur namnärenden bör och ska beredas. 

Namnberedningen föreslås vara sammansatt av minst fyra tjänstemän från 

olika kommunverksamheter (förslagsvis tekniska, kultur- och fritid, plan, kart- 

och mät) 

Genom riktlinjerna tydliggörs även Kommunfullmäktiges beslut om att Kultur- 

och fritidsnämnden ska vara remisstans i alla namnärenden där kommunen 

beslutar om namn (Kf § 19). 

Formella riktlinjer för namnberedningsgruppen syftar till att bidra till god 

kvalitet i arbetet genom att arbetssätt blir enhetliga och att rätt kompetens finns 

med i arbetet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2016-12-02 TN 16/0470 

 
 

 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget om riktlinjer för 

namnberedningsgruppen inte strider mot barnperspektivet utifrån 

barnkonventionen.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

  

Bilagor 

1. Riktlinjer för namnberedning 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidsnämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 13 (64)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-10-19 

 

 

§ 90 Revidering av Kultur- och 
fritidsnämndens och Tekniska 
nämndens reglementen gällande 
namnsättning av strategiska platser och 
vägar 

 Dnr KS 16/0199 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning från 

Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar därför 

respektive nämnds reglemente. 

2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans. 

__________ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för kommunens namnsättning 

från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden och reviderar 

därför respektive nämnds reglemente. 

2. Vid namnsättning ska Kultur- och fritidsnämnden vara remissinstans. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar enligt 

Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att ansvaret för kommunens namnsättning ska överföras 

från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Nämnderna ser att en 

ändring av nämndernas reglementen ger en mer sammanhållen process vid 

namnsättningar, eftersom Tekniska nämnden ansvarar för att: 

• sätta adressnummer och föra lägenhetsregister 

• hålla kommunens kartor och geodatainformation uppdaterad 

Ansvaren har ett nära samband med och betydelse för arbetet med namnfrågor. 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (64)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-10-19 

 

 

Fortsättning § 90 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut den 7 juni 2016, KFN § 31 

• Tekniska nämndens beslut den 7 juni 2016, TN § 33 

Yttranden 

Börje Wredén (L) och Catharina Andersson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Kommunfullmäktige 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2019-08-15 KS 18/0465  

Kommunstyrelsen 
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Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för 
skolor och förskolor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning att remissvaren från 

Utbildningsnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden inte föranleder 

annan bedömning, kommunfullmäktige besluta att anta ersättningsmodellen 

som innebär att skolor och förskolor i vissa fall kan få ett extra hyresbidrag. 

Sammanfattning 

Ärendet har varit på dagordningen i kommunstyrelsen den 29 maj 2019 då 

kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden (UN) och Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden (GAN) skulle yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för 

kommunfullmäktige. 

Under förutsättning att remissvaren från Utbildningsnämnden och Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden inte föranleder ytterligare utredning eller andra åtgärder 

föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om att anta 

modellen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

 Excel-fil med räkneexempel 

 Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019 

 Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 2019 
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Barnperspektiv 

Modellen syftar till att främja nya skolor och förskolor etableras. Då behovet 

av nya skolor och förskolor ökar i takt med att kommunen växer och 

kommunmedlemmarna ökar anses modellen påverka barn och deras livsmiljö 

mycket positivt. Fler skolor och förskolor minskar risken för att barn trängs 

ihop i för få skolor och förskolor, olika skolor och förskolor kan ha olika sätt 

att arbeta med barn vilket ökar möjligheten att kunna välja en skola eller 

förskola utifrån det enskilda barnets förutsättningar vilket i sin tur ger varje 

enskilt barn bättre förutsättningar för att klara av skolan och känna trygghet i 

skolan på längre sikt. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Excel-fil med räkneexempel. 

2. Yttrande från utbildningsnämnden den 24 september 2019. 

3. Yttrande från gymnasie- och arbetslivsnämnden den 19 september 

2019. 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Utbildningsnämnd 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnd 

 Kommunjurist 



Huvudregel Genomsnittskostnad enligt skolförordningen 14 kap. 6 § Ersättning för lokalkostnader enligt ska 

motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Huvudmannen har en faktisk lokalkostnad/m2 och 

år. Vi benämner denna kostnad som FK.

Undantag Upp till faktisk kostnad (max faktisk kostnad)

Huvudmannen får en elevpeng/elev varav en del av 

elevpengen avser ersättning för lokalkostnader. Den 

del som avser ersättning för lokaler benämner vi 

lokalpeng, alltså LP.

Lokalpengen baseras på kommunens 

genomsnittskostnad för lokaler. I modellen räknar vi ut 

hur mycket LP huvudmannen får/m2 och år.

När kan undantag ske? 1) Särskilda skäl 

2) Skälig kostnad 

Vad är särskilda skäl? T.ex. möjliggöra nyetablering (kostnad för lokal vid nybyggnation täcks inte av lokalpengen i 

kommunen).

Vad är skälig kostnad?

En bedömning från fall till fall. Skälighet utan att göra en bedömning i det enskilda fallet skulle kunna 

uppnås genom att modellen innehåller begränsningar i möjligheten att få ersättning baserat på 

nyckeltal för ersättning i förhållande till m2 för att ge incitament att inte bygga för dyra lokaler.

Exempelvis skulle modellen kunna konstrueras så att ersättning inte ges för 100 % av kostnaderna och 

att nivån för ersättning sjunker ju högre kostnaden blir. Ju mindre begränsningar som modellen 

innehåller desto större risk att beslut om ersättning baserade på modellen kan komma att ifrågasättas 

och angripas på grunden att kostnaden inte anses vara skälig.

Modellen innehåller vissa begränsningar. Bidraget är begränsat av Likabehandling och 

transparens:
Då möjligheten till bidrag inte inte är riktad mot någon specifik huvudman/skola är modellen 

Risker/negativa effekter

Risken finns att med detta bidrag, nya skolor/förskolor endast kommer att byggas av enskilda 

huvudmän och att kommunen inte bygger egna skolor/förskolor och att därmed genomsnittspengen 

aldrig blir högre trots att kommunens kostnader för skollokaler och förskolelokaler kommer öka.

Risken är att det byggs skolor och förskolor där kommunen inte har behov men risken minimeras av 

att bidraget begränsas av antal barn man fyller skolan med vilket ger incitament för huvumannen att 

inte bygga en skola om det inte finns underlag för elever/barn.

Risken finns också att någon invänder mot att en kostnad i modellen inte är att betrakta som skälig 

men med de begränsningar som modellen innehåller kan vi argumentera för vår sak.

Förklaring Förutsättningar Skola Förskola

OBS! Lokalkostnad innefattar hyra, driftskostnader 

och inventarier som inte är läromedel, 

kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande Högsta hyreskostnad kr/m2 i Upplands-Bro/år

1300 (Härnevi nu, ca 1800 

kr vid nybyggnation) 4000 (Ringblomman)

För förklaring till LOA, se sid 11 här: 

https://www.upplands-

bro.se/download/18.4b60f7e415e84adb6b6193/1505

475843274/handlingar-utbildningsnamnden-2017-09-

19.pdf

Antal m2/barn (enl LOA) är 10 för barn i såväl skola 

som förskola och lokalpengen baserad på 10 m2/barn 

oavsett om det gäller skola eller förskola 10 10

https://www.upplands-

bro.se/download/18.56ea77fc1686d89c2f85

fbf4/1549021455468/Barn%20och%20elevp

eng%202019.pdf
Genomsnittsbeloppet för lokaler i kr/barn och år för år 

2019 17952 17952

Räknas fram genom att genomsnittsbeloppet/barn 

och år delas med det antal m2 man får bidrag 

för/barn Genomsnittskostnad för lokaler i kr/m2 år 2019 1795,2 1795,2

Förklaring Exempel belopp Beteckning

Lokalkostnad (faktisk kostnad ) kr/m2 och år 6000 FK

Lokalpeng (genomsnitt kr/m2 och år) 1795,2 LPSkillnad faktisk kostnad och lokalpeng/år och 

därmed bidragsgrundande belopp 4204,8 FK-LP

Ersättningsnivå i andel som ersätts Minsta belopp som ersätts/nivå Maxbelopp som 

ersätts/nivå
Maxbelopp/nivåErsättningsnivå 1: För m2-kostnad upp till 

nivå som täcks av lokalpeng utgår inget 0 0 0Ersättningsnivå 2: Belopp 1-705 kr som 

överstiger lokalpeng (1795 kr) ersätts med 1 705 563,2Ersättningsnivå 3: Belopp 706-2205 kr som 

överstiger lokalpeng (1795 kr) ersätts med 706 2205 599,6Kostnader över 4000 kr/m2 eller under 0 

ersätts ej Maxbelopp bidrag totalt: 1162,8

Totalbelopp hyresbidrag kr/m2 och år 1164

Lokalpeng kr/m2 och år 1795,2

Lokalpeng + hyresbidrag totalt kr/m2/år 2959,2

Räkneexempel

Förslag modell extra hyresbidrag

Faktiska siffror

Modellen ger möjlighet till ersättning, extra 

hyresbidrag, på den del av lokalkostnaderna som 

överstiger lokalpengen. 

Det extra hyresbidrag finns i två nivåer. Den totala 

ersättningen kommer därför att bli tre nivåer där nivå 

1 är lokalpengen och nivå 2 och 3 är en procentuell 

del på hyresbelopp som överstiger lokalpengen.

Lagstöd

Förutsättningar

Nivå 1:

Hyror upp till och med nivå för lokalpeng täcks av 

lokalpeng till 100 %.

Nivå 2:

80 % av hyreskostnad som överstiger lokalpeng upp till 

faktisk hyreskostnad eller maxbelopp 1. 

Nivå 3:

40 % av hyreskostnad som överstiger lokalpeng upp till 

faktiskthyreskostnad eller maxbelopp 2. 

Modellen



Välj verksamhet: Skola

Antal m2 för verksamheten: 2 000 m2

Faktisk lokalkostnad: 4 000 kr/m2, år

Antal barn i verksamheten 100 st.

Lokalpeng (kr/m2, år): 1 795 kr                      

Hyresbidrag nivå 1 (kr/m2, år): 564 kr                         

Hyresbidrag nivå 2 (kr/m2, år): 600 kr                         

Summa hyresbidrag (kr/m2, år): 1 164 kr                      

Total lokalpeng (kr/år): 1 795 200 kr              

Total hyresbidrag (kr/år): 1 163 840 kr              

Totalt bidrag (kr/år): 2 959 040 kr              

Beräkning av lokalpeng och hyresbidrag



Data

Verksamhet Lokalpeng 

(m2/barn)

Hyresbidrag 

(m2/barn)

Grundbelopp 

(genomsnitt 

kr/barn, år)

Hyresbidrag nivå 0 Hyresbidrag nivå 1 Hyresbidrag nivå 2 Ersättningsnivå 0 Ersättningsnivå 1 Ersättningsnivå 2

Skola 10 15 17 952 kr 0 kr 2 500 kr 4 000 kr 0% 80% 40%
Förskola 10 10 17 952 kr 0 kr 2 500 kr 4 000 kr 0% 80% 40%

Data för beräkningar
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Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för 
skolor och förskolor 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ersättningsmodellen som 

innebär att skolor och förskolor som har en lokalhyra överstigande 

lokalpengen är berättigade ett extra hyresbidrag där ersättning kan ges i 

två nivåer upp till ett maxbelopp alternativt upp till den faktiska 

kostnaden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska ges tillfälle att 

senast den 24 september 2019 yttra sig om modellen innan 

kommunstyrelsen fattar beslut om att föreslå modellen för fullmäktige.  

Sammanfattning 

Skolförordningen (2011:185), SkolF, ger en möjlighet att frångå huvudregeln 

om att ersättning för lokalkostnader till enskild huvudman ska motsvara 

hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande 

verksamhet. 

Med den nu föreslagna modellen tillämpas undantaget i 14 kap. 6 § SkolF. Den 

huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens 

genomsnittliga kostnad får ett extra hyresbidrag (utöver lokalpengen). 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Andra kommuner som har eller planerar att införa en 

liknande modell har samma nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms 

vara lämpliga att använda i Upplands-Bro.  
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Modellen är likabehandlande då hyresbidraget utgår oavsett huvudman. De 

särskilda skälen för att tillämpa undantaget är för att möjliggöra nyetablering 

av skolor och förskolor vilket kommunen är i behov av. Skäligheten av 

kostnaderna uppnås genom att det extra hyresbidraget är begränsat då 

ersättning endast utgår för maximalt 10 m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i 

förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet Upplands-Bro-barn i grundskola, 

det bidragsgrundande beloppet har ett tak samt att ersättningsnivån sjunker i 

takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet med dessa begränsningar är 

att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga lokaler och således skapa 

incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva och kostnadseffektiva. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2019 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun är i en tillväxtfas som kräver ordentliga åtgärder för att 

tillgodose de ökade behov som finns och kommer att finnas fram till 2035. Det 

gäller upprustningar av befintliga lokaler och nybyggnation för att möta ett 

ökat barn- och elevantal. I kommunens lokalresursprogram beskrivs behov av 

23 nya förskolor och 7 nya skolor fram till 2025. En osäkerhetsfaktor av 

tillväxttakten finns och beror på hur snabbt planerna för de nya områdena i 

kommunen vinner laga kraft. 

Utbildningskontoret betalar ut barn- och elevpeng till alla folkbokförda 

barn/elever (1 - 18 år) i kommunen som går i någon av utbildnings-

verksamheterna inom ansvarsområdet (barnpeng avser förskola, elevpeng avser 

grundskola). Nedan används termerna elevpeng och skola men kan tillämpas 

även på barnpeng och förskola. 

Elevpengen följer eleverna och betalas ut till den huvudman som har valts. 

Elevpengen är lika stor för de kommunala enheterna som för övriga huvudmän. 

En del av elevpengen avser ersättning för lokalkostnader. Beloppen beslutas av 

utbildningsnämnden i december varje år inför kommande budgetår. 

Enligt 14 kap. 6 § första stycket SkolF ska ersättning för lokalkostnader 

motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i 

motsvarande verksamhet (schablonmodellen med genomsnittlig kostnad). 

Enlig propositionen (2008/09:171) är regeringens motiv för att ersättningen ska 

utgå från kommunens genomsnittliga lokalkostnader dels att ersättning för 

faktiska lokalkostnader kan vara kostnadsdrivande, dels att det skulle innebära 

ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen. Ersättningen ska i princip 

varken vara högre eller lägre än vad kommunen betalar för sina egna lokaler. 

Upplands-Bro kommun, liksom de flesta kommuner använder 

schablonmodellen med genomsnittlig kostnad för att beräkna lokalpengen för 

skolor med enskild huvudman, vilket också rekommenderas av Sveriges 
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kommuner och landsting (SKL). Det finns möjligheter att göra avsteg från 

denna schablonmodell för att möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. 

Av andra stycket i 14 kap. 6 § SkolF följer att om det finns särskilda skäl, ska 

ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde 

huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen ska 

beaktas intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet kan 

etableras. Det är alltså möjligt för kommunen att ersätta verksamhet, som har 

en högre hyra än kommunens genomsnittliga kostnad, för mer än den 

genomsnittliga lokalkostnaden om detta möjliggör nyetablering. Beloppet ska 

dock inte överstiga de faktiska kostnaderna.  

Med hänsyn till det som anförts ovan vill Upplands-Bro kommun införa en 

modell för att möjliggöra ett extra hyresbidrag i vissa fall för att på detta sätt 

möjliggöra nyetablering av förskolor och skolor. Ersättningsmodellen går ut på 

att de huvudmän som har en lokalkostnad över en viss nivå (uttryckt i kr/kvm 

per år) är berättigade ett extra hyresbidrag.  

För att uppfylla kravet på att kostnaden som ersätts ska vara skälig är 

hyresbidraget begränsat genom att det endast utgår för maximalt 10 

m2/inskrivet Upplands-Bro-barn i förskola och för maximalt 15 m2/ inskrivet 

Upplands-Bro-barn i grundskola. Detta innebär att om kvadratmeterytan per 

barn överstiger maxnivån ges bidrag endast upp till maxnivå. 

Vidare begränsas hyresbidraget genom att ersättning inte utgår för 100 % av 

den faktiska kostnaden. Det bidragsgrundande beloppet har ett tak och 

ersättningsnivån sjunker i takt med att de faktiska kostnaderna stiger. Syftet 

med dessa begränsningar är att motivera huvudmän att bygga ändamålsenliga 

lokaler och således skapa incitament att bygga lokaler som är både yteffektiva 

och kostnadseffektiva. 

Lokalpengen motsvarar nivå 1 och ersätter lokalkostnaden till 100 % upp till 

den nivå som motsvarar lokalpengen. Om lokalkostnaden överstiger beloppet 

för lokalpengen utgår ett extra hyresbidrag i två nivåer. Nivå 2 ersätter 

lokalkostnaden med 80 % och nivå 3 ersätter lokalkostnaden med 40 %. Taket 

för nivå 2 är 2500 kr/m2 samt 4000 kr/m2 för nivå 3. Om den faktiska 

lokalkostnaden understiger någon nivå utgör den faktiska kostnaden istället 

taket för ersättning.  

Beräkningen av nivåerna baseras på beräknade schablonbelopp som avser bl a 

kapitalkostnader (avskrivning och internränta) och driftkostnader (löpande drift 

och planerat underhåll). Beloppen är antingen beräknade baserade på faktiska 

siffror från skolfastigheter eller hämtade från branschstandard. Andra 

kommuner som har eller planerar att införa en liknande modell har samma 

nivåer vad gäller ersättning. Dessa nivåer bedöms vara lämpliga att använda 

även i Upplands-Bro.  
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Den föreslagna modellen är transparent och likabehandlande då det extra 

hyresbidraget utgår oavsett huvudman. Transparensen i modellen innebär att 

varje huvudman på förhand kan beräkna vilka lokalkostnader som ersätts och 

därmed göra en ekonomisk kalkyl inför en nyetablering.  

För att undvika att behöva justera beloppen i modellen genom nya beslut varje 

år föreslås att beloppen justeras med den årliga förändringen av 

konsumentprisindex med den månad och år som modellen antas som 

basmånad.  

Då antagande av modellen är av principiell natur och kan innebära inte 

obetydliga kostnader för kommunen föreslås att modellen beslutas i 

kommunfullmäktige. Då hanteringen av elevpeng och därmed lokalpeng 

hanteras av utbildningsnämnden måste denna nämnd ges tillfälle att yttra sig i 

enlighet med 5 kap. 27 § kommunallagen. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms få positiva effekter för barn då avtalsmodellen som föreslås 

syftar till att öka attraktionskraften för fler skolor och förskolor att etablera sig 

vilket det finns ett behov av då antalet elever och barn ökar i kommunen. 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Karl Öhlander  

T.f. kommundirektör  

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Utbildningsnämnd 

 Kommunjurist 
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Dataskyddsombudets årsrapport 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och ger 

kommundirektören i uppdrag att besluta en organisation för dataskyddsarbetet 

och därmed vidta relevanta åtgärder.  

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 

och innebar en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering. 

Kommunen haft ett intensivt anpassningsarbete under delar av år 2017 och 

under år 2018. Sedan rapporten skrevs har en hel del arbete gjorts, exempelvis 

flera utbildningsinsatser, hantering av personuppgiftsincidenter och begäran 

om registerutdrag. Det finns fortfarande en del arbete kvar att göra. För att 

kunna påbörja arbetet på ett strukturerat sätt behöver kommundirektören få i 

uppdrag att besluta en organisation för dataskyddsarbetet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

 Dataskyddsombudets årsrapport den 5 maj 2019  

Ärendet 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 

och innebar en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering. 

Kommunen haft ett intensivt anpassningsarbete under delar av år 2017 och 

under år 2018.  

Under projekttiden har en projektgrupp arbetat med att inventera inom vilka 

verksamheter personuppgifter behandlas, tagit fram mallar och utbildat 

medarbetare på olika nivåer. Rapporten beskriver närmare vilket arbete som 

har gjorts och hur dataskyddsarbetet kan fortsätta. 

Det finns fortfarande brister i dataskyddsarbetet. Rutiner och styrdokument för 

att säkra en lägsta nivå saknas. För att komma tillrätta med dessa brister krävs 

en organisation för dataskyddsarbetet och en handlingsplan med tydliga mål, 

och kommundirektören föreslås få i uppdrag att besluta en organisation för 

dataskyddsarbetet och påbörja det arbete som behövs enligt rapporten. 
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Nulägesrapport 

Sedan rapporten skrevs har en del arbete utförts vad gäller dataskydd. För att få 

ett bra arbete kring säkerhet i stort, inte bara vad gäller dataskydd har arbetet 

genomförts av representanter för såväl dataskydd men även för 

informationssäkerhet och den nya säkerhetsskyddslagen. Följande aktiviteter är 

påbörjade sedan rapporten skrevs: 

 Flera personuppgiftsincidenter har rapporterats och hanterats. 

 Några begäran om registerutdrag har inkommit och hanterats. 

 Ytterligare utbildningsinsatser har genomförts och flera 

utbildningstillfällen är inplanerade under hösten. 

 Ett förslag på organisation med tydliga roller och mandat har tagits 

fram. 

 Ett förslag till styrdokument har tagits fram som anger vilka roller som 

finns inom säkerhetsarbetet, inklusive dataskyddsarbetet, där rollerna 

anges och ansvarsområden för respektive roll beskrivs. 

 Ett arbete är påbörjat med att ta fram styrdokument och rutiner för 

dataskyddsarbetet.  

Barnperspektiv 

En organisation för dataskyddsarbete där det finns tydliga rutiner och 

styrdokument skapar förutsättningar för att personuppgifter behandlas på ett 

varsamt och korrekt sätt, inte minst är detta viktigt ur ett barnperspektiv då 

barns personuppgifter anses vara extra skyddsvärda.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
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1 Sammanfattning av 2018 års arbete med 
dataskydd 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 
och innebär en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering. Då 
kommunen dagligdags hanterar stora mängder personuppgifter, varav många 
känsliga och extra skyddsvärda, har denna nya förordning en betydande 
påverkan på kommunens hantering av personuppgifter.  

Sammanfattningsvis har kommunen haft ett intensivt anpassningsarbete under 
delar av år 2017 och under år 2018. Även om arbetet med att efterleva 
dataskyddsförordningen beräknas pågå under flera år har de olika enheterna 
inom kommunen genomfört ett betydande arbete för att uppfylla de nya och 
ökade kraven som ställs.  

Under projekttiden har en projektgrupp arbetat med att inventera stora delar av 
var personuppgifter behandlas i verksamheterna och förtecknat dessa 
behandlingar. Dessutom har gruppen tagit fram olika mallar som kan behövas i 
arbetet med dataskydd och utbildat medarbetare på olika nivåer.  

Det finns fortfarande stora brister i dataskyddsarbetet. Rutiner och 
styrdokument för att säkra en lägsta nivå saknas. För att komma tillrätta med 
dessa brister krävs en organisations för dataskyddsarbetet och en handlingsplan 
med tydliga mål. 

2 Anpassning till dataskyddsförordningen, 
september 2017 till 25 maj 2018 

Digitaliseringsrådet ville inför den nya förordningen få information om vad 
GDPR innebar för kommunen. Under början av 2017 presenterades ett antal 
aktiviteter som behövde genomföras.  Rådet lyfte frågan i ledningsgruppen 
som ville att arbetet skulle genomföras i projektform med representanter från 
varje kontor.  

Det aktiviteter som genomfördes fram till den 25 maj 2018 var nulägesanalys, 
utbildningsinsatser, inventeringar, förteckningsarbete, juridiska genomgångar, 
kontroll av juridiska dokument, kontroll av tekniska och organisatoriska 
åtgärder samt framlagda förslag på organisation för det fortsatta arbetet med 
GDPR. 

Under våren 2018 fattades ett beslut i kommunens ledningsgrupp om att alla 
nämnder och bolag i kommunen ska utse ett gemensamt dataskyddsombud. 
Inledningsvis gjordes försök att rekrytera ett dataskyddsombud då många 
kommuner rekryterade samtidigt var antalet ansökningar få och någon kandidat 
som uppfyllde kommunens önskemål kunde inte hittas. Parallellt med 
rekryteringsförsöken upphandlades ett externt ombud för alla nämnderna för att 
undvika att stå utan dataskyddsombud när lagkravet på detta trädde ikraft. 
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3 Arbete med efterlevnad av 
dataskyddsförordningen, från 25 maj 2018 

Efter att dataskyddsförordningen trätt i kraft har fokus i kommunen varit på en 
fortsatt anpassning och efterlevnad av förordningen. Planen var att 
projektgruppen skulle omvandlas till en expertgrupp med representanter från 
alla kontor, med bland annat ett ansvar för att förteckningsarbetet skulle 
fortsätta och följas upp. 

Då flertalet av medlemmarna i införandeprojektet lämnat gruppen och 
kommunen uppstod under perioder luckor för kontoren. När projektet skulle 
överlämnas i en förvaltande organisation utsågs nya representanter från 
kontoren och projektet ambitioner med gruppen kommunicerades inte 
tillräckligt tydligt över kontorsgränserna. Det har lett till att gruppens 
medlemmar har olika bilder av vad gruppen har för roll och ansvar samt vilken 
roll dataskyddsombudet har. 

Akuta situationer, så som personuppgiftsincidenter, har hanterats men på ett 
ostrukturerat sätt.  

Försök till att ta fram information och rutiner har gjorts men även inom detta 
område på ett ostrukturerat sätt. 

Detta innebär sammantaget att kommunen inte har enhetliga riktlinjer eller 
rutiner för informationshantering vilket i sin tur innebär att kunskapsnivån hos 
olika medarbetare är olika hög. Det är vidare tveksamt om kommunen skulle 
klara en granskning av Datainspektionen utan erinran då en granskning 
åtminstone kommer att innehålla krav på att redovisa på vilket sätt kommunen 
arbetar strukturerat med dataskyddsfrågor, vilka dokumenterade rutiner och 
riktlinjer som finns och hur organisationen för arbetet ser ut. Detta saknas i 
kommunen idag. 

4 Vem som ansvarar för vad gällande 
dataskydd 

Varje nämnd är personuppgiftsansvariga och enligt lagen ytterst ansvarig för 
att dataskyddsförordningen efterlevs. Varje enhet är i sin tur ansvarig för 
respektive anpassning och efterlevnad av dataskyddsförordningen. Därmed 
förkommer flertalet variationer av anpassningstakt, metod och arbetssätt inom 
enheterna.    

Varje nämnd är exempelvis ansvarig för att ha ett uppdaterat register med alla 
personuppgiftsbehandlingar som förkommer inom respektive nämnd. Registret 
ska finnas dokumenterat och tillgängligt. Nämnden är även ansvarig för att alla 
behandlingar har en laglig grund, att information ges vid all insamling av 
personuppgifter och att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
genomförs för att följa förordningen.  
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Dataskyddsombudet arbetar för samtliga nämnder och är bl.a. ansvarigt för att 
övervaka att förordningen efterlevs och ge råd och stöd om den ansvariges 
skyldigheter. Då kommunen saknar en strukturerad organisation för 
dataskyddsarbetet med tydliga roller och ansvarsområden har det varit svårt för 
dataskyddsombudet att bedriva ett effektivt och strukturerat arbete med tillsyn 
av efterlevnad av förordningen. Merparten av dataskyddsarbetet har därmed 
bestått i att ge råd och stöd och hantering av akuta situationer kopplade till 
dataskyddsförordningen, så som personuppgiftsincidenter, samt att påpeka 
vikten av behovet av en tydlig organisation för dataskyddsarbete och 
informationshantering. 

5 Prioriterat arbete med efterlevnad av 
dataskyddsförordnigen  

Arbetet med dataskydd har berört många områden inom kommunen. Nedan 
lyfts några exempelområden på vad som skulle behöva göras för att arbetet 
med efterlevnaden av dataskyddsförordningen verkligen ska anses ha kommit 
igång. 

5.1 Självutvärdering  
För att kartlägga hur enheterna inom kommunen påbörjat anpassningen till den 
nya dataskyddsförordningen finns behov att skicka en självutvärdering ut till 
alla enhetschefer där de får bedöma nivå av anpassning och efterlevnad.  

Syftet med självutvärderingen är att kartlägga och säkerställa att alla enheter 
påbörjat anpassningen på något sätt. Därav blir frågorna som ställs inte 
heltäckande utan ska fokusera på att få fram information om samtliga enheter 
kommit igång med sin anpassning och vilken nivå de uppnått.  

Exempel på områden som bör ingå i självutvärderingen är  

 Vet de olika enheterna vad en personuppgiftsincident är? 
 Finns rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter? 
 Finns rutiner för att hantera registerutdrag? 
 Är dokumenthanteringsplanerna uppdaterade? 
 Finns någon organisation för dataskyddsarbete och är den känd för 

enheten? 
 Finns rutiner för informationsskyldigheten, d.v.s. vilken information 

lämnas vid insamlandet av personuppgifter och hur kommuniceras 
den? 

 Finns några dokumenterade rutiner, processer, arbetssätt etc.? 
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5.2 Personuppgiftsincidenter  
När dataskyddsförordningen trädde i kraft blev det lag på att rapportera in 
vissa1 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Dataskyddsombudet har 
under 2018 fått kännedom om endast ett fåtal personuppgiftsincidenter. Detta 
beror troligen på att kunskapen är låg beträffade vad en personuppgiftsincident 
är och att rutiner för att hantera en sådan saknas snarare än att kommunens 
processer är så säkra och fungerande så att inga personuppgiftsincidenter 
inträffar. Detta är en allvarlig brist, dels för att det är ett brott mot 
dataskyddsförordningen att inte dokumentera och rapportera in incidenter, dels 
för att det är svårare att identifiera var brister finns och arbeta förebyggande så 
att nya personuppgiftsincidenter inte inträffar. 

5.3 Registerutdrag 
Det är för dataskyddsombudet okänt om det inkommit någon begäran om 
registerutdrag över huvud taget. Detta kan bero på flera faktorer; att kommunen 
inte informerat tillräckligt tydligt om rätten till registerutdrag, att en sådan 
begäran misstagits för att vara en begäran av något annat eller att den som tagit 
emot en förfrågan om registerutdrag har saknat kunskaper för att kunna besvara 
hur en person ska gå tillväga för att begära ett registerutdrag och att det därmed 
inte har inkommit någon sådan begäran. 

Ett registerutdrag innebär att vem som helst kan begära att få information om 
alla personuppgifter som kommunen behandlar. Ett registerutdrag ska bl.a. 
innehålla varifrån kommunen har hämtat personuppgifterna, ändamål med 
behandlingen av personuppgifterna, vilka personuppgifter som behandlats, till 
vilka mottagare uppgifterna lämnats ut och under hur lång tid som uppgifterna 
kommer att lagras. Vid en begäran om registerutdrag måste alla enheter söka 
igenom samtliga personuppgiftsbehandlingar så som IT-system, digitala 
mappar och fysiska register. Detta är ett omfattade och tidskrävande och 
därmed kostsamt arbete.  

Det finns ingen kommungemensam process för att lämna ut registerutdrag. 
Detta skulle skyndsamt behöva arbetas fram.  

                                                 

1 En personuppgiftsincident har inträffat om de personuppgifter nämnden behandlat medvetet, omedvetet 
eller olagligt förstörs, förvanskas, försvunnit eller ändras eller att någon som inte har behörig tillgång till 
personuppgifterna får tillgång/åtkomst till dessa eller att personuppgifterna på ett obehörigt sätt röjs 
(obehörigt röjande). 
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6 Övergripande planer 2019 – 
Dataskyddsombud  

6.1 Minimikrav för kommunens dataskyddsarbete under 
2019 

För att ett effektivt dataskyddsarbete ska kunna bedrivas finns några 
minimikrav på vad som måste finnas i kommunen. Därför bör planen för 
dataskyddsarbete 2019 i första hand bestå i att se till att kommunen har: 

 En organisation för dataskyddsarbete med utpekade 
funktioner/personer som ska arbeta med dataskyddsfrågorna och 
tydliga uppdrag och mandat kopplade till rollen. 

 Övergripande rutiner, processer och arbetssätt för dataskyddsarbetet 
där rutiner inom följande områden bör prioriteras: 

o Rutiner för vilken information som ska samlas in. 
o Rutiner för informationsskyldigheten, d.v.s. vilken information 

som lämnas vid insamlandet av personuppgifter och hur denna 
information kommuniceras. 

o Rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter. 
o Rutiner för att hantera registerutdrag. 

 Verksamhetsanpassade rutiner, processer och arbetssätt för att 
dataskyddsarbetet inom de prioriterade områdena ovan kan fullföljas.  

 Rutiner för rapportering om dataskyddsarbetet till respektive nämnd. 
 Uppdaterade dokumenthanteringsplanerna eller åtminstone en 

planering för arbetet med att uppdatera dem. 

6.2 Önskvärda mål för kommunens dataskyddsarbete 
under 2019 

6.2.1 Granskning 

Det är vidare önskvärt att få till åtminstone ett granskningstillfälle under 
2019 för att följa upp och se hur arbetet med att införa minimikraven 
fortskridit. En granskning skulle kunna omfatta huruvida det finns rutiner 
för att hantera personuppgiftsprocesser och begäran om registerutdrag. Att 
en granskning ska ske måste kommuniceras med verksamheterna så att det 
finns en vetskap om att granskningen kommer att ske och vad syftet med 
granskningen är. En förutsättning för att granskning ska kunna ske är att 
verksamheten verkligen sätter igång med dataskyddsarbetet och för att så 
ska kunna ske måste en organisation för detta arbete finnas på plats. 

6.2.2 Årshjul 

För att sprida information om dataskyddsombudets roll och arbete skulle ett 
årshjul för dataskyddsombudets arbete kunna vara en god idé. Detta skulle 
ge verksamheterna att planera sitt dataskyddsarbete i god tid och planera 
för kommande granskningar. Ett årshjul skulle kunna se ut enligt följande: 
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 Januari: Framtagande av årsrapport 
 Februari: Fokus avge årsrapport till alla nämnder. 
 Mars – juni: Fokus genomföra granskningar och ge råd och stöd. 
 Augusti: Starta upp granskningar 
 September – oktober: Granska. Riskanalys för vad som ska granskas 

kommande år. 
o Ta fram underlag för kommande års granskningar, förslag på 

områden att granska. Parallellt fortsätta med granskande och 
rådgivande verksamhet. 

 November – december: Vid behov förankra kommande års 
granskningsförslag på direktörsnivå. Avsluta pågående årets 
granskningar. 
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Tolkning av bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

1. Vid sammanträde enligt § 2 a utgår grundarvode för första timmen, 

därefter följer ett halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme. 

2. För övriga ersättningsberättigade aktiviteter enligt § 2 b-n utgår ett 

halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme. 

Sammanfattning 

I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda. I en ansats att förtydliga 

bestämmelserna vad gäller grundarvode respektive timarvode beslutades en 

kompletterande skrivning i kommunfullmäktige den 24 april 2019 (§ 106). Av 

förtydligandet framgår: ”För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till 

de förtroendevalda som är berättigade till sammanträdesarvode.”  

Trots förtydligandet kvarstår frågor kring när grundarvode ska betalas ut, om 

grundarvode betalas ut även för protokolljustering enligt 2 § punkt c i 

bestämmelserna. I 18 § i bestämmelserna framgår att frågor om tolkning och 

tillämpning avgörs av kommunstyrelsen varför kommunstyrelsen nu klargör att 

det endast är för sammanträden (enligt 2 § punkt a i bestämmelserna) som 

grundarvode ska betalas ut. För övriga aktiviteter där ersättning utgår betalas 

timarvode (ett halvt timarvode per påbörjad halvtimme). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret den 22 augusti 2019 

 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna 

av kommunfullmäktige den 17 december 2014, reviderade den 24 april 

2019. 

 Bilaga till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

reviderad den 24 april 2019. 

Barnperspektiv 

Beslutet anses inte ha någon påverkan på barn och deras livsmiljö då frågan 

handlar om en tolkning av bestämmelser om arvoden för de förtroendevalda.  
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Bilagor 

1. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna 

av kommunfullmäktige den 17 december 2014 med bilaga reviderad 

den 24 april 2019. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gäller  

fr.o.m. 

 

2019-04-24 

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL 
FÖRTROENDEVALDA 

Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-17, reviderade med anledning av kommunfull-

mäktiges beslut 2019-04-24 § 106. 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 

(2017:725). 

Bestämmelserna gäller även för ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna i själv-

förvaltningsorgan enligt 8 kap, 4 § kommunallagen. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid finns särskilda bestämmelser. 

Ersättningsberättigade sammanträden m m 

§ 2 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 

närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3, 8-14 § för 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden. 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, som 

tillsätts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd, 

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts för detta, 

d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 

med det kommunala förtroendeuppdraget, 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen, 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

själv tillhör,  

i) sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 

j) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ 

den förtroendevalde själv tillhör, 

k) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 

l) besiktning eller inspektion, 

m) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

n) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 



 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst  

Förlorad arbetsinkomst 

§ 3 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensions- och 

semesterförmån. 

Ersättning utgår inte till heltidsengagerade förtroendevalda eller deltidsengagerade för-

troendevalda med uppdrag omfattande mer än 40 % av heltid, varvid jämförelsen ska ske 

med årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunen ersätter den tid som motsvarar tiden för själva sammanträdet eller deltagan-

det i konferens, kongress, studie- och utbildningskurs eller liknande samt vid besök i 

vänort, samt tiden för resor till och från sammanträdet etc. Om den förtroendevalde får 

vidkännas ett större löneavdrag än vad som är motiverat av den tid som krävs för delta-

gandet i sammanträdet eller annat enligt ovan, ersätter kommunen den förtroendevalde 

med den summa som kan styrkas med intyg från arbetsgivaren. Förlusten ska styrkas ge-

nom intyg från arbetsgivare, genom kopia av lönebesked eller liknande, på ett för kom-

munen godtagbart sätt. 

Egenföretagare har rätt till ersättning beräknad enligt schablonmetod. Ersättning utgår 

endast för sammanträde o dyl som pågår dagtid. Till grund för beräkningen ska föreligga 

intyg från försäkringskassan som visar sjukpenninggrundande inkomst eller intyg som vi-

sar föregående års taxerade inkomst. 

Schablonmetod för beräkning av timersättning för egenföretagare: 

sjukpenninggrundande inkomst per år/260 x 30 dagar 

 165 timmar 

Den förtroendevalda ska själv yrka ersättningen. Yrkandet ska vara framställt till kom-

munen inom ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande. 

Ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner  

§ 4 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med högst 12% på ut-

betald ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för årsarvode och gruppledararvode.  

Förtroendevald har även rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med högst 4,5 % 

på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Den förtroendevalda ska själv yrka ersättningen. Ersättning utgår maximalt för de två 

senaste kalenderåren innan ansökningstillfället. 

Årsarvode 

§ 5 

Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga har rätt till årsarvode med de belopp 

som anges för respektive uppdrag. 

Årsarvoden till ordförande och vice ordföranden avses täcka sammanträden enligt 2 §, 

punkt e-n samt: 

- ärendeuttag och andra besök på förvaltningen eller i verksamheten 

- kontakter med allmänheten per telefon, e-post, brev och besök 

- möten med föreningslivet och olika intressegrupper 

- uppvaktningar och representation 



 
- beslutsfattande enligt delegation 

- möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och eller vice ordföranden 

Gruppledararvode 

§ 6 

Varje parti i kommunfullmäktige disponerar en arvodespott för särskilda uppdrag  i an-

slutning till partiarbetet t.ex. till gruppledare  Denna utgår från 2014 års nivå för maxi-

malt utbetalt gruppledararvode.   

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i kommunfullmäktige. 

Gruppledararvode utbetalas till utsedda gruppledare eller motsvarande. 

Allmänt 

§ 7 

Om förtroendevald arvoderas för mer än 40 % av heltid har denne inte rätt till ersättning 

för förlorad arbetsinkomst m m enligt 3 §. Om arvodet till en person uppgår till mer än 75 

% av heltid har denne inte heller rätt till arvoden för sammanträden enligt 8 §. Andelen 

för heltid beräknas utifrån arvodet för kommunstyrelsens ordförande.  

För förtroendevald, med årsarvode eller särskilt årsarvode, som på grund av sjukdom el-

ler annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två månader ska 

arvodet minskas i motsvarande mån. 

Arvode för sammanträden m m 

§ 8 

Förtroendevalda, som inte fullgör uppdrag på mer än 75% av heltid, har rätt till grundar-

vode jämte timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Arvoden till självförvaltningsorgan 

§ 9  

Ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna har rätt till sammanträdesarvode med 

belopp och sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning för kostnader 

Resekostnader 

§ 10 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande, som överstiger två km, 

ersätts enligt de grunder som fastställts för komunens arbetstagare i det kommunala rese-

avtalet. 

Barntillsynskostnader 

§ 11 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträ-

den eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes fa-

milj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan 

ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan när-

stående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 



 
Undantag: gäller för familjemedlem eller annan närstående om denne kan styrka att sär-

skilda skäl funnits för att dessa kostnader uppkommit. 

§ 12 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträ-

den eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vis-

tas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan när-

stående. 

Undantag: gäller för familjemedlem eller annan närstående om denne kan styrka att sär-

skilda skäl funnits för att dessa kostnader uppkommit. 

Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

§ 13 

Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som upp-

kommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 

på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 

uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp 

som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Övriga kostnader 

§ 14 

För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde 

kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdis-

ponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Administrativt stöd 

§ 15 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har möjlighet att 

disponera kontorsteknisk utrustning och kommunikationsutrustning som erfordras för att 

fullgöra uppdraget. 

Gemensamma bestämmelser 

Hur man begär ersättning 

§ 16 

För att få ersättning enligt 3 § och 10-14 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster 

eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens 

sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

 

§ 17 

Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser, utom enligt 4§, ska framställas sen-

ast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför 

sig. 

Tolkning av bestämmelserna 

§ 18 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 



 
Utbetalning 

§ 19 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 

Uppräkning 

§ 20 

Arvodena uppräknas med Riksdagsledamotsprisindex för föregående år. Uppräkningen 

sker per den 1 januari årligen. Basår är 2014. 

___ 

 



   
  

  

 

Bilaga till bestämmelser om 

ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda, 

reviderad med anledning av 

kommunfullmäktiges beslut 2019-04-

24 § 106. 
Förtroendemannaarvoden 2019 
 

Förtroendemannaarvoden beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-21. Dessa ska för varje år 

justeras efter ökningen av Riksdagsledamotsprisindex för föregående år. Revideringen sker per 

den 1 januari. 
 

1 § Årsarvoden 

 

 
 



   
  

  

 

Bilaga till bestämmelser om 

ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda, 

reviderad med anledning av 

kommunfullmäktiges beslut 2019-04-

24 § 106. 

 
     ** Arvodet utgår endast vid valår 

 

 

2 § Gruppledararvode 
Varje parti i kommunfullmäktige disponerar en arvodespott för särskilda uppdrag i anslutning 

till partiarbetet t.ex. till gruppledare. Denna utgår från 2014 års nivå för maximalt utbetalt 

gruppledararvode.   

 

Arvodesnivån 2017 fastställs till 213 207 kr. 

 

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i kommunfullmäktige. 

Gruppledararvode utbetalas till utsedda gruppledare eller motsvarande. 

 

3 § Grundarvode och timarvode 
Timarvode    173 kr 

Grundarvodet motsvarar två timarvoden.  347 kr 

 
För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till de förtroendevalda som är berättigade till 

sammanträdesarvode. Om mötet pågår maximalt en timme betalas ett grundarvode ut. Efter den 

inledande timmen betalas timarvode ut. 

 

Timarvode betalas ut för varje påbörjad halvtimme. 

 

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode betalas ut för 

timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16 och 17. Ett 

halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20. 

 

4 § Barntillsynskostnader 

Extra kostnader för barntillsyn ersätts med 0,2 % av gällande  

basbelopp per timma.    95 kr 

 

5 § Vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

Kostnader för vård av handikappad eller svårt sjuk ersätts med 0,2% 

av gällande basbelopp per timma.   95 kr 

 

6 § Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

Särskilda kostnader för handikappad förtroendevald ersätts med den 

faktiska kostnaden, dock högst 2,4 % av gällande basbelopp per dag. 1 142 kr 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-09-01 KS 19/0439  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av Kulturhusets funktioner och 
tillämpning av lokaltaxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunen ska alltid stå som arrangör vid offentliga arrangemang på 

plan 1 och 2 i Kulturhuset. 

2. Lokalerna på plan 6 i Kulturhuset används endast för kommunens 

interna möten under dagtid och kan bokas för slutna sällskap kvällstid. 

3. Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utforma lämpliga 

styrdokument för Kulturhusets funktioner och tillämpning av lokaltaxa. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 maj 2019 att Kommunfullmäktige 

beslutar om ett förtydligande av reglerna på plan 1, 2 och 6.  

I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. För att 

verksamheten på plan 1 och 2 ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i 

reglerna. I lokalerna på dessa plan genomförs många arrangemang och det som 

behöver förtydligas är att kommunen alltid stå som arrangör när någon 

utomstående vill boka lokalen för att bjuda in allmänheten till ett möte eller 

sammankomst.  

För lokalerna på plan 6 föreslår Kultur- och fritidsnämnden ett förtydligande 

om att detta plan endast ska användas för kommunens interna möten på dagtid 

och att det är möjligt att boka och hyra lokalerna för icke-offentliga möten 

kvällstid för slutna sällskap. 

Kommunledningskontoret ser inget hinder att ändra lydelsen enligt Kultur- och 

fritidskontorets förslag gällande plan 1, 2 och 6 i Kulturhuset. Förslaget till 

ändring har dock förtydligat ett behov av en uppdatering av styrdokument 

gällande Kulturhuset. Kommunledningskontoret föreslår därför att Kultur- och 

Fritidsnämnden får i uppdrag att utforma lämpliga styrdokument för 

Kulturhuset.  
  



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4) 
2019-09-01 KS 19/0439 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2019

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28

maj 2019

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2019

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9

september 2015

 Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015

Ärendet 

Kulturhuset i Kungsängen invigdes i september 2014. I byggnaden finns en rad 

funktioner som är till för allmänheten, föreningslivet och som bör kunna hyras 

till olika aktiviteter tillsammans med de funktioner som finns i Kommunhuset.  

Den 9 september 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om bestämmelser för 

Kulturhusets användning samt taxa för uthyrning av de nya lokalerna.   

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 maj 2019 att Kommunfullmäktige 

beslutar om ett förtydligande av reglerna på plan 1, 2 och 6.  

I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. För att 

verksamheten på plan 1 och 2 ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i 

reglerna. I lokalerna på dessa plan genomförs många arrangemang och det som 

behöver förtydligas är att kommunen alltid stå som arrangör när någon 

utomstående vill boka lokalen för att bjuda in allmänheten till ett möte eller 

sammankomst.  

Offentliga arrangemang ska således alltid ske i samverkan med antingen 

Kultur- och fritidskontoret eller Kommunledningskontoret. För slutna 

sammankomster eller möten behöver dock inte kommunen stå som arrangör. 

Denna bestämmelse innebär också att kommunen ibland behöver tacka nej till 

att samarbeta med offentliga arrangemang som går emot kommunens 

grundläggande tankar med Kulturhuset. 

För lokalerna på plan 6 föreslår Kultur- och fritidsnämnden ett förtydligande 

om att detta plan endast ska användas för kommunens interna möten på dagtid 

och att det är möjligt att boka och hyra lokalerna för icke-offentliga möten 

kvällstid för slutna sällskap. 

Nuvarande beslut med bestämmelser om användning av lokalerna i Kulturhuset 

bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse, den 10 augusti 2015. I detta 

underlag föreslår Kultur- och Fritidsnämnden en ändring på sida 2 enligt 

följande: 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4) 
2019-09-01 KS 19/0439 

Nuvarande formulering: 

 ”I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 

1, 2 och 6 genomförs arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för 

olika möten och sammankomster.”  

Ny formulering: 

”I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1 

och 2 genomförs offentliga arrangemang endast i samverkan med kommunen. 

Våning 1, 2 och 6 är också möjliga att boka och hyra för olika icke-offentliga 

möten och sammankomster för slutna sällskap.” 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Bestämmelserna i tjänsteskrivelsen från 10 augusti 2015, antagna av 

Kommunfullmäktige den 9 september 2015, är det enda dokument som idag 

reglerar hur Kulturhusets lokaler ska användas. I denna tjänsteskrivelse finns 

utöver en genomgång av vad varje våningsplan ska nyttjas till, även en 

beskrivning av vilken vision och inriktning kommunen valt för Kulturhuset. 

Vidare finns rutiner för bokning, information om möjligheter till 

marknadsföring samt information om öppethållande och beskrivning av vad 

som gäller för lokalerna i Brohuset 

Kommunledningskontoret ser inget hinder att ändra bestämmelserna enligt 

Kultur- och fritidskontorets förslag gällande plan 1, 2 och 6 i Kulturhuset. 

Förslaget till ändring har dock förtydligat ett behov av en uppdatering av 

styrdokument gällande Kulturhuset. Kommunledningskontoret föreslår därför 

att Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utforma lämpliga 

styrdokument för Kulturhuset.  

Barnperspektiv 

Ett förtydligande om att kommunen ska vara arrangör vid offentliga 

arrangemang och sammankomster i Kulturhuset medför att kommunen får 

större möjlighet att påverka Kulturhusets utbud och att Kulturhuset även 

fortsättningsvis kan ha ett stort utbud av aktiviteter och arrangemang som riktar 

sig till barn och ungdomar.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-09-01 KS 19/0439 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 

maj 2019 

2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2019 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

september 2015 

4. Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-28 

 

 

§ 32  Revidering Kulturhusets funktioner och 
tillämpning av lokaltaxa 

 Dnr KFN 19/0099 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en rättelse i 

texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för tydlighet och bättre 

arbetsprocesser. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog beslut om Kulturhusets funktioner och tillämpning av 

lokaltaxa 2015-09-09. I underlaget som beslutet bygger på finns några 

otydligheter och felaktigheter vilket i första hand inverkar negativt på 

arbetsprocesser vid bokningar av Kulturhusets ytor. På plan 6 genomförs inga 

arrangemang utan det är en yta för interna kommunmöten dagtid och på 

kvällstid kan föreningar boka lokalerna. För att verksamheten på plan 1 och 2 

ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i reglerna. Här genomförs väldigt 

många arrangemang och de som är offentliga sker alltid i samverkan med 

kommunen, antingen Kulturavdelningen eller Kommunledningskontoret. Det 

är också möjligt att hyra in sig för slutna arrangemang med priser enligt 

kommunens lokaltaxa. 

 

Beslutet bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-000075. Från 

detta underlag föreslås således en ändring. Stycket ”I Kulturhuset finns olika 

arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 och 6 genomförs 

arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för olika möten och 

sammankomster.” föreslås ändras till ”I Kulturhuset finns olika arenor att 

utnyttja med olika funktioner. På våning 1 och 2 genomförs offentliga 

arrangemang endast i samverkan med kommunen. Våning 1, 2 och 6 är också 

möjliga att boka och hyra för olika icke-offentliga möten och sammankomster 

för slutna sällskap.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015, Ks § 104 

 Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 77 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse KFN 19/0099 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en rättelse i 

texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för tydlighet och bättre 

arbetsprocesser. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (13)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-28 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kulturavdelningen 

 Kontaktcenter 

 

 





















 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Carlberg 

Enhetschef Kulturenheten 

Kulturavdelningen 

+46 8-581 692 67 

magnus.carlberg@upplands-bro.se 

2019-04-30 KFN 19/0099  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

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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Revidering Kulturhusets funktioner och 
tillämpning av lokaltaxa 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige göra en rättelse i 

texten enligt förslag, om Kulturhusets funktioner, för tydlighet och bättre 

arbetsprocesser. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog beslut om Kulturhusets funktioner och tillämpning av 

lokaltaxa 2015-09-09. I underlaget som beslutet bygger på finns några 

otydligheter och felaktigheter vilket i första hand inverkar negativt på 

arbetsprocesser vid bokningar av Kulturhusets ytor.  

Beslutet bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-000075. Från 

detta underlag föreslås en ändring. Stycket ”I Kulturhuset finns olika arenor att 

utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 och 6 genomförs arrangemang. 

De är också möjliga att boka och hyra för olika möten och sammankomster.” 

föreslås ändras till ”I Kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika 

funktioner. På våning 1 och 2 genomförs offentliga arrangemang endast i 

samverkan med kommunen. Våning 1, 2 och 6 är också möjliga att boka och 

hyra för olika icke-offentliga möten och sammankomster för slutna sällskap.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015, Ks § 104 

 Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2015, Kf § 77 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse KFN 19/0099 

Ärendet 

Kommunfullmäktige tog beslut om Kulturhusets funktioner och tillämpning av 

lokaltaxa 2015-09-09. I underlaget som beslutet bygger på finns några 

otydligheter och felaktigheter vilket i första hand inverkar negativt på 

arbetsprocesser vid bokningar av Kulturhusets ytor. På plan 6 genomförs inga 

arrangemang utan det är en yta för interna kommunmöten dagtid och på 

kvällstid kan föreningar boka lokalerna. För att verksamheten på plan 1 och 2 

ska fungera optimalt så behövs en tydlighet i reglerna. Här genomförs väldigt 

många arrangemang och de som är offentliga sker alltid i samverkan med 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-04-30 KFN 19/0099 

 
 

kommunen, antingen Kulturavdelningen eller Kommunledningskontoret. Det 

är också möjligt att hyra in sig för slutna arrangemang med priser enligt 

kommunens lokaltaxa. 

 

Beslutet bygger på kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-000075. Från 

detta underlag föreslås således en ändring. Stycket ”I Kulturhuset finns olika 

arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 och 6 genomförs 

arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för olika möten och 

sammankomster.” föreslås ändras till ”I Kulturhuset finns olika arenor att 

utnyttja med olika funktioner. På våning 1 och 2 genomförs offentliga 

arrangemang endast i samverkan med kommunen. Våning 1, 2 och 6 är också 

möjliga att boka och hyra för olika icke-offentliga möten och sammankomster 

för slutna sällskap.” 

Barnperspektiv 

Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på 

barnens livsmiljö.    

 

 

Hannah Rydstedt 

 

 

Magnus Carlberg 

Kultur- och fritidschef Avdelningschef Kultur 

  

 

 

 

 

  

 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2015, Ks § 104 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Kulturavdelningen 

 Kontaktcenter 
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Kulturhusets funktioner och tillämpning av 
lokaltaxa  

Förslag till beslut 

Kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och 
kommunhusets gemensamma funktioner godkänns.  

Förslag till beslut av Kommunfullmäktige 

Lokaltaxa för uthyrning av Kulturhusets lokaler med flera anläggningar 
fastställs enligt Kommundirektörens förslag. 

Sammanfattning 

Kulturhuset i Kungsängen invigdes i september 2014. I byggnaden finns en rad 
funktioner som är till för allmänheten, föreningslivet och som bör kunna hyras 
till olika aktiviteter tillsammans med de funktioner som finns i Kommunhuset.  

Kommundirektören har tagit fram en sammanfattning av vad som kommer att 
gälla för husens användning samt förslag till taxa för uthyrning av de nya 
lokalerna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2015 att remittera ärendet till 
Kultur och Fritidsnämnden. 

Kultur- och Fritidsnämnden beslutade den 9 juni 2015 att godkänna 
kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och 
kommunhusets gemensamma funktioner.  

Beslutsunderlag 

• Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 9 juni 2015
• Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2015
• Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2015
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2015, reviderad

15 april 2015.

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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Ärendet 

Kulturhuset i Kungsängen invigdes i september 2014. I byggnaden finns en rad 
funktioner som är till för allmänheten, föreningslivet och som bör kunna hyras 
till olika aktiviteter tillsammans med de funktioner som finns i kommunhuset. 
Dessa har inte helt kunnat tas i bruk på grund av ett antal tekniska problem 
med lås, larm med mera. När dessa inom kort är lösta måste även ett antal 
frågor om rutiner, taxor med mera fastställas.  

Kommundirektören har tagit fram en sammanfattning av vad som kommer att 
gälla för husens användning samt förslag till taxa för uthyrning av de nya 
lokalerna. 

Inriktning 

Vision: ”Ett levande kulturhus som en demokratisk och stimulerande arena för 
alla.”  

Kulturhuset är en upplevelsearena, en attraktiv och engagerande kunskapskälla 
som skapar utrymme och är tillgänglig för alla. 

Kulturhusets professionalitet möjliggör, stimulerar och stärker olika möten i 
kommunen. Det är den naturliga arenan där allmänheten, föreningslivet, 
skolan, näringslivet och kommunen på ett utvecklande sätt krockar och skapar 
engagemang, lär av vår historia, varandras olika erfarenheter och på det viset 
öppnar för nya tankar. 

I kulturhuset finns olika arenor att utnyttja med olika funktioner. På våning 1, 2 
och 6 genomförs arrangemang. De är också möjliga att boka och hyra för olika 
möten och sammankomster. 

Våningsplan 3, 4 och 5, med café, scen, konsthall, bibliotek för stora och små, 
utgör en fredad zon fri från oemotsagd påverkan man inte valt. Kommunen ska 
alltid stå som neutral avsändare. Plan 3, som är gemensam med Kommunhuset, 
är i grunden en öppen mötesplats och demokratisk arena. Där kan man ta del av 
samhällsinformation från kommun och myndigheter, mötas i caféet och utföra 
kommunärenden. 

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

Rutiner 

All bokning av kommunens lokaler ska vara möjlig hos Kundcenter/Brohuset. 
Av ovanstående programförklaring framgår att plan 3 i Kommunhus/Kulturhus 
inte kan bokas/hyras ut till verksamheter som arrangeras av andra är de 
kommunala verksamheterna.  

Till dess att alla tekniska funktioner kommit på plats kan plan 1 och 6 endast 
bokas under kommunhusets eller bibliotekets öppettider. Utrymmena bokas 
och hyrs de ut enligt kommunens lokaltaxa. Mötesrummen på plan 6 jämställs 



 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (4)  
2015-08-10   

 
 

med studierum och Stora scenen på plan ett jämställs med Ekhammarscenen. 
Kommunens lokaltaxa bifogas.  

Öppethållande 

Idag har Kulturhuset och Kommunhuset helt olika öppettider vilket bland annat 
innebär att entreplanet och dess funktioner bara är delvis tillgängliga för 
allmänheten. Avsikten är att caféet, läshörnan, samhällsinformation osv. ska 
kunna vara tillgänglig under all den tid några andra funktioner är öppna. 
Förutsättningarna för detta är främst att lås och larmfunktionerna och en 
avskärmning av KC:s disk iordningställs och att caféet därmed får 
förutsättningar att öka sina öppettider. Vi räknar med att hela plan 3 kan vara 
öppet från 7.00 till dess biblioteket stänger under vardagar och följa 
bibliotekets öppettider under helger. Om inget ytterligare hinder uppstår bör 
det kunna ske från april i år. 

Marknadsföring 

I den nya lösningen för entreplanet kommer det att finnas fler möjligheter att 
marknadsföra olika aktiviteter och budskap. I anslutning till caféet finns en stor 
bildskärm som dels marknadsför olika aktiviteter i huset men som också kan 
vara allmän kommuninformation om händelser i kommunen, olika kampanjer 
osv. I kommunhusdelen kommer flera skärmar att installeras som bland annat 
kommer att användas för allmän information till invånarna, samråd om 
detaljplaner och andra former av medborgardialoger. Dessa utformas för att 
möjliggöra viss interaktivitet med besökarna.  

Brohuset 

På samma sätt som Kulturhuset har det nya Brohuset fått ett antal nya 
funktioner. Där ska samma professionalitet och engagerande kunskapskälla 
finnas men smalare och mer lokalt förankrat. Även i Brohuset finns olika 
arenor att utnyttja men de har olika funktioner. Mötesrum att hyra, simhall och 
motionslokaler, konstkub, musiklokaler, småscener samt kundcenter och 
bibliotek. För Biblioteket och Kundcenter gäller samma förutsättningar som för 
motsvarande funktioner i Kungsängen.  

Remiss av ärendet till Kultur- och Fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2015 att remittera ärendet till 
Kultur och Fritidsnämnden. 

Kultur- och Fritidsnämnden beslutade den 9 juni 2015 att godkänna 
kommundirektörens redovisning av rutiner med mera för Kulturhusets och 
kommunhusets gemensamma funktioner.  

Barnperspektiv 

Såväl Kulturhuset som Brohuset är en mycket viktig mötesplats för barns och 
ungdomars utveckling. Ovanstående förslag och rutiner avser att underlätta för 
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deras tillgång till lokaler och aktiviteter som arrangeras såväl av kommunen 
som av externa aktörer i våra lokaler. 

  

Kommunledningskontoret 
 
 
 
 

Maria Johansson  

Tf kommundirektör  

Bilagor 

1 Lokaltaxa för Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kundcenter 



Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad
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Förändring av styr- och budgetprocess 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styr- och budgetprocessen för Upplands-Bro kommun fastställs i enlighet med 

Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Nuvarande styrprocess fastställdes av kommunstyrelsen i januari 2015. 

Processen innehåller många steg och har brister vad gäller anpassningsförmåga 

och ansvarsfördelning.  

Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till 

nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra 

anpassningar av verksamheterna föreslås även att budgetbeslut fattas av 

kommunfullmäktige under juni. Nuvarande steg med budgetförslag från 

respektive nämnd avskaffas också och ersätts med att nämnderna fattar beslut 

om de egna budgetarna efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. 

Vid förändrade förutsättningar under hösten kan kommunfullmäktige fatta 

beslut om en tilläggsbudget som ger nämnderna möjlighet att justera sina 

budgetar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019 

Ärendet 

Under januari 2015 beslutande kommunstyrelsen om en uppdaterad styrprocess 

för Upplands-Bro kommun. Denna bygger på den styrprocess som fastställdes i 

augusti 2011. 

Nuvarande styrprocess 

Processen innehåller ett antal huvudsteg: 

1. Utvärdering 

Sker under januari – februari och bygger på förra årets verksamhet. Är 

också underlag till verksamhetsberättelser och årsredovisning. 
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2. Omvärldsanalys 

Sker under januari – mars. Insamling av underlag för att uppskatta 

volymförändringar och andra verksamhetsbehov inför nästkommande 

budgetår.  

3. Mål- och ramdialog 

Under mars – maj genomförs mål- och ramdialoger med nämnderna 

och avslutningsvis samlat med kommunstyrelsen. Dialogen handlar om 

att ge nämnderna och styrelsen de underlag och förutsättningar de 

behöver för att kunna fatta beslut om budgetdirektiv inför budgeten för 

nästkommande år. 

4. Budgetdirektiv 

Kommunstyrelsen fattar under maj eller juni beslut om direktiv och 

ramar för nämnderna inför framtagande av nämndernas budgetförslag. 

5. Nämndernas förslag till budget och verksamhetsplan 

Under augusti – september fattar respektive nämnd och 

kommunstyrelsen beslut om sina budgetförslag inför budget 

nästkommande år. Förslagen innehåller både ekonomisk budget och 

verksamhetsbudget med förslag på mål och indikatorer. 

6. Beredning av budgetförslag 

Under september – oktober bereds nämndernas budgetförslag av 

förvaltningsledning tillsammans med den politiska ledningen. 

Beredningen leder till att förslag tas fram på budget och 

verksamhetsplan för nästkommande år. Efter beredning sker även 

förhandling med de fackliga organisationerna. 

7. Budget och verksamhetsplan samt beslut om skatt 

Kommunstyrelsen fattar under oktober eller november beslut om 

budgetförslaget. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut någon gång 

under perioden oktober – december beroende på förutsättningar. 

8. Nämndbudget på verksamhetsnivå 

Under december – januari fattar respektive nämnd beslut om sin budget 

och verksamhetsplan för budgetåret. 

Brister i nuvarande styrprocess 

Lång process 

Nuvarande process upplevs av verksamheterna som alltför lång. I längsta fall 

kan det ta upp till 13 månader från uppmärksammat behov till dess att beslut i 

enlighet med detta är fattat. Den långa processen skapar risk för att 

uppmärksammade behov inte möts och att dessa hinner bli inaktuella när beslut 

i enlighet med behov fattas.  

Det finns dessutom en tydlig risk att anpassning av verksamhet på grund av 

förändrade förutsättningar inte får förväntad effekt, på grund av att beslut första 

kan fattas väldigt nära eller till och med inom gällande budgetår. 
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Många steg 

Nuvarande process innehåller minst åtta huvudsteg. I den beslutsprocess som 

beslutades 2015 är huvudstegen dessutom nedbrutna i ett antal underliggande 

processteg. 

Verksamheterna lägger ned betydande administrativa resurser på att ta fram de 

olika underlag som krävs inför respektive steg i processen. De förtroendevalda 

ska sedan under flera tillfällen under året bearbeta vad som i stora delar är 

samma underlag. 

Det finns en uppenbar risk att kvalitet i underlag kan brista i kvalitet om det 

blir alltför många rapportsteg. Processen är också ifrågasatt av verksamheterna 

utifrån att vissa steg i styrkedjan anses som otydliga. 

Oklara beslutsnivåer 

Nuvarande styrprocess bygger på att budgetdirektivet ger ramarna som 

nämnderna sedan ska upprätta sina budgetförslag inom. Detta sker i en process 

som startar inom verksamheterna under sommarhalvåret.  

Nämndernas budgetförslag innehåller förutom ekonomiska budgetramar även 

förslag på mål och indikatorer. I nuvarande process fastställs dessa av 

kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet av kommunens budget. 

Fullmäktige har i och med detta fastställt mål för respektive nämnd. Även om 

detta beslut tar sin grund i nämndernas budgetförslag innebär detta att 

fullmäktige fattat beslut som direkt styr nämndernas verksamhetsområden och 

där nämnderna har ett ansvar reglerat i nämndernas reglementen. 

Det finns idag även brister under mål- och ramdialogen då denna de senaste 

åren mest har blivit en dialog direkt mellan förvaltningen och den politiska 

ledningen. Detta dialogsteg var i förslaget till styrprocess tänkt att ske mellan 

nämnderna och kommunstyrelsen med stöd av respektive kontor. 

Förslag på ny styrprocess 

Mot bakgrund av de brister som uppmärksammat med nuvarande styrprocess 

har ett nytt förslag på process tagits fram. Grunderna för förslaget har varit 

enkelhet, tydlighet och anpassningsbarhet. 

Förslaget innehåller fyra grundsteg och två eventuella tilläggssteg. 

Grundsteg 

Utvärdering 

På liknande sätt som med nuvarande modell genomför förvaltningen en analys 

utifrån tidigare års resultat och kända omvärldsförutsättningar. Utvärderingen 

sker under januari – februari. 

Underlag till budget 

Nämnderna fattar beslut om underlag till kommunens budget för 

nästkommande budgetår. Underlagen sammanfattar ekonomiska förutsättningar 
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som volymförändringar och kända omvärldsförändringar. Beslut fattas under 

april. 

Beslut om budget 

Kommunfullmäktige fattar under juni beslut om budget för nästkommande år. 

Beslutet ger ramarna för respektive nämnd samt övergripande mål och 

inriktning för kommunens arbete. 

Nämndernas budgetbeslut 

Utifrån den budget kommunfullmäktige beslutade utarbetar respektive nämnd 

en egen budget för nästkommande budgetår. Beslut fattas under september. 

Nämndernas budgetar innehåller nedbruten budgetram och mål samt 

indikatorer för verksamheterna. Dessa mål och indikatorer är tydligt kopplade 

till de övergripande mål fullmäktige fastställt i sitt budgetbeslut. 

Eventuella tilläggssteg 

Beslut om tilläggsbudget 

Under hösten kan förändringar ske när det gäller de förutsättningarna för 

kommunens verksamheter. Det kan handla om beslut i statsbudgeten som 

ändrar kommunernas förutsättningar, förändringar i omvärlden eller 

volymändringar i verksamheterna. Dessa förändringar kan göra att det krävs ett 

nytt beslut om budgetramar från fullmäktige. 

Tilläggsbudgeten ska vara kortfattad och enbart röra de delar som berörs av de 

förändrade förutsättningarna. Endast i undantagsfall ska detta innebära att 

övergripande mål och inriktningar förändras. 

Under valår kan naturligtvis tilläggsbudgeten mer få karaktären av fullmäktiges 

grundläggande budgetbeslut. 

Nämndernas tilläggsbudgetar 

Efter fullmäktiges beslut om eventuell tilläggsbudget måste även nämnderna 

fatta beslut om tilläggsbudget för respektive nämnd som berörs. 

Fördelar och vinster med den nya styrprocessen 

 Färre steg leder till en förenklad process och kräver därmed färre 

resurser 

 Nämnderna får själva fastställa sina mål vilket tydliggör nämndernas 

ansvar 

 Den kortare processen gör att anpassningar i verksamheterna kan 

verkställas innan budgetåret inletts och därmed få helårseffekt. 

 Styrningen av de kommunala verksamheterna blir tydligare och mer 

transparant. 

 Den politiska styrningen av verksamheterna blir tydligare och 

styrkedjan blir lättare att följa. 
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Barnperspektiv 

Ett tydligare styrsystem för kommunen göra att verksamheten ges bättre 

förutsättningar att bedriva sina verksamheter i enlighet med de politiska 

målsättningarna. Detta förstärker demokrati och delaktighet samtidigt som 

verksamheten ges möjlighet att bedriva verksamhet med hög kvalitet. Detta 

sammantaget har positiva effekter för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Strategi- och förnyelsechef 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 
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Svar på motion om stadsträdgårdsmästare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun genom 

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har ett pågående arbete som 

upprätthåller de funktioner som stadsträdgårdsmästaren enligt motionen 

föreslås innefatta.   

Sammanfattning 

Kerstin Åkare, Vänsterpartiet i Upplands-Bro, yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 18 mars 2018 om att kommunen ska anställa en 

stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 

skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 

beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 

finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 

snöröjning och sandning. 

Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom Samhällsbyggnadskontorets verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

 Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Ärendet 

Motionen yttrar önskemål om att kommunen ska anställa en 

stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 

skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 

beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 

finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 

snöröjning och sandning. Vad gäller maskiner så är enligt motionen tanken att 

det inte ska köpas in en komplett uppsättning från början utan att det köps in 

allteftersom budget tillåter, under tiden hyrs dessa. I motionen står även att 

eftersom stadsträdgårdsmästaren ska vara ansvarig för snöröjningen så kan 
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kommunen garantera att den genomförs enligt beslut dvs. efter ett 

jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik. 

Dessutom beskrivs även att detta möjliggör för medborgare som står långt från 

arbetsmarknaden att komma i arbete och få en egen försörjning.  

Samhällsbyggnadskontoret menar att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom kontorets verksamhet samt att det finns delar i 

förslaget som är en lång process att genomföra.  

1. Kontoret har idag en parkingenjör samt en drifttekniker som har 

ansvaret för skötselplaner samt ansvaret för genomförande och drift av 

detta. 

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löpte ut den 31 maj 

2018. Upphandling av ny entreprenör är genomförd och avtalet är 

skrivet. Nya avtalet trädde i kraft den 1 juni 2018. 

3. För att ta över samtlig drift i egen regi krävs en hel del investeringar, 

inte bara i maskiner utan även ny anläggning för driftpersonal samt 

utrymmen för upplag och maskinpark. 

4. Samtliga av kommunens gång- och cykelvägar har prioritet 1 för 

vinterväghållning. Fördonstrafiknätet har generellt prioritet 2 förutom 

de större lederna samt vägar till och från målpunkter som skolor, 

centrum och kollektivtrafik. I det nya avtalet kommer detta även att 

kunna styras och följas upp på ett annat sätt än tidigare.  

5. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning, 

övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver stor personalstyrka och 

en bra arbetsledning. Att möjliggöra arbete för personer som ligger 

långt från arbetsmarknaden är ett bra förslag med det krävs även egen 

personal som har kompetensen och engagemanget. 

6. Att sökta samtlig drift i egen regi tror även Samhällsbyggnadskontoret 

skulle öka engagemanget i utförandet och skapa ett bra resultat för 

kommuninvånarna.  

Barnperspektiv 

Att arbeta för att skapa trevligare och tryggare ytor och skapa ett större 

engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor påverkar hur barnen kan 

röra sig i samhället samt skapar möjligheter till lek och utomhusvistelse som 

även främjar hälsan.  
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-08-20 KS 18/0109 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från tekniska nämndens beslut § 32 – Motion om 

stadsträdgårdsmästare. 

2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018 

3. Motion om stadsträdgårdsmästare inkommen 18 mars 2018. 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (21)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-06-18 

 

 

§ 32 Motion om stadsträdgårdsmästare 
 Dnr TN 18/0109 

Beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande, daterat 17 april 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 

En motion om en stadsträdgårdsmästare har inkommit, TN 18/0109. 

Tekniska avdelningen uppfattning är att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det 

finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

 Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

yttrande, daterat 17 april 2018. 

Yrkande 

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

Beslutet skickas till: 

 Motionsställaren 

 



Motion om stadsträdgårdsmästare 
 
Kommunens entreprenadavtal för markskötsel, snöröjning och 
sandning går ut under 2018. I stället för att upphandla nya avtal anser 
Vänsterpartiet att kommunen ska anställa en Stadsträdgårdsmästare. 
 
Vi vinner med detta: 

➔ En ekologiskt hållbar markskötselplan 
➔ En långsiktig och sammanhållen markskötselplan 
➔ Garanti för att snöröjningen i kommunen verkligen genomförs på ett jämställt 

sätt 
➔ Möjlighet att i samarbete med arbetsmarknadsenheten bereda ungdomar som 

misslyckats i skolan en yrkesutbildning och/eller meningsfull arbetsträning 
 
Stadsträdgårdsmästaren ska ha i uppdrag att lägga en långsiktig skötselplan och 
sedan ansvara för den planens genomförande och drift.  
En långsiktigt markskötselplan ger möjlighet att i huvudsak odla perenna växter i våra 
rabatter. Samtidigt ger det möjlighet att utforma varje grönområde på unika, vackra, 
ekologiska och användarvänliga sätt. 
Vi kan se exempel på vilka fantastiska miljöer som kan skapas i Enköping och 
Upplands Väsby som har haft stadsträdgårdsmästare i ett flertal år. 
 

 
 
 
Budget, ekonomi och bemanning 
Stadsträdgårdsmästaren ska använda de medel som redan satts av i kommunens 
budget för upphandling och drift av grönområden samt snöröjning och sandning.  



Eftersom arbetet är långsiktigt köps det inte en komplett uppsättning av maskiner och 
redskap för arbetena på en gång, utan dessa köps in allteftersom budgeterade medel 
så tillåter. Under tiden hyr man den maskinpark man behöver. 
Stadsträdgårdsmästaren anställer de arbetare som hen anser vara behövliga för 
arbetets utförande.  
 
Eftersom stadsträdgårdsmästaren även ska vara ansvarig för snöröjningen, kan vi på 
så sätt garantera att denna verkligen genomförs enligt kommunens beslut, dvs. efter 
ett jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik. 
 
Ytterligare ett mervärde som vi kan få från att sköta vår yttre miljö är arbetsträning 
och yrkesutbildning för medborgare som av olika skäl idag står långt från 
arbetsmarknaden. Både snöröjning, framförande av tyngre maskiner och fordon och 
trädgårdsskötsel ger möjlighet till praktisk utbildning och genom detta framtida 
möjligheter till arbete och egen försörjning. 
 
Tryggt och snyggt! Tryggare eftersom vi kan erbjuda våra ungdomar på glid 
meningsfulla jobb och utbildningar. Snyggare eftersom vi själva utformar vår miljö i 
kommunen. 
 
 
Kungsängen, 18 mars 2018 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet i Upplands-Bro 
 
 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 
Enhetschef gata/park/trafik 
Samhällsbyggnadskontoret/TN 
+46 8-581 694 64 
therese.eriksson@upplands-bro.se 

2018-04-17 TN 18/0109  

Tekniska nämnden 
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Motion om stadsträdgårdsmästare KS 18/0109 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande, daterat 17 april 2018. 

Sammanfattning 

En motion om en stadsträdgårdsmästare har inkommit, TN 18/0109.  
 

Tekniska avdelningen uppfattning är att stadsträdgårdsmästarens roll redan 
uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det 
finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 april 2018 

• Remiss – Motion om stadsträdgårdsmästare, daterad 18 mars 2018 

Ärendet 

Motionen yttrar önskemål om att kommunen ska anställa en 
Stadsträdgårdsmästare. Förslaget är att rollen ska lägga en långsiktig 
skötselplan samt ansvara för planens genomförande och drift. Motionen 
beskriver även hur denna tjänst ska finansieras. Enligt motionen ska tjänsten 
finansieras genom redan avsatta pengar för drift av grönområden samt 
snöröjning och sandning. Vad gäller maskiner så är enligt motionen tanken att 
det inte ska köpas in en komplett uppsättning från början utan att det köps in 
allteftersom budget tillåter, under tiden hyrs dessa. I motionen står även att 
eftersom stadsträdgårdsmästaren ska vara ansvarig för snöröjningen så kan 
kommunen garantera att den genomförs enligt beslut dvs. efter ett 
jämställdhetsperspektiv och inte som idag med tyngdpunkten lagd på biltrafik. 
Dessutom beskrivs även att detta möjliggör för medborgare som står långt från 
arbetsmarknaden att komma in i arbete och få en egen försörjning. 

Tekniska avdelningen menar dock att stadsträdgårdsmästarens roll redan 
uppehålls av funktioner inom tekniska avdelningens verksamhet samt att det 
finns det delar i förslaget som är en lång process att genomföra. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2018-04-17 TN 18/0109 

 
 

1. Kontoret har idag en parkingenjör samt en drifttekniker som har 
ansvaret för skötselplaner samt ansvaret för genomförande och drift av 
detta.  

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löper ut den 31 maj 
2018. Upphandling av ny entreprenör är redan genomförd och avtalet är 
skrivet. Nya avtalet träder i kraft 1 juni 2018.  

3. För att ta över samtlig drift i egen regi krävs en hel del investeringar, 
inte bara i maskiner utan även ny anläggning för driftpersonal samt 
utrymmen för upplag och maskinpark. 

4. Samtliga av kommunens gång- och cykelvägar har prioritet 1 för 
vinterväghållning. Fordonstrafiknätet har generellt prioritet 2 förutom 
de större lederna samt vägar till och från viktiga målpunkter som 
skolor, centrum och kollektivtrafik. I det nya avtalet kommer detta även 
att kunna styras och följas upp på ett annat sätt än tidigare. 

5. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning, 
övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver en stor personalstyrka 
och en bra arbetsledning. Att möjliggöra arbete för personer som ligger 
långt från arbetsmarknaden är ett bra förslag men det krävs även egen 
personal som har kompetensen och engagemanget. 

6. Att sköta samtlig drift i egen regi tror även Samhällsbyggnadskontoret 
skulle öka engagemanget i utförandet och skapa ett bra resultat för 
kommuninvånarna.  

Barnperspektiv 

Att arbeta för att skapa trevligare och tryggare ytor och skapa ett större 
engagemang i drift av kommunens vägar och grönytor påverkar hur barnen kan 
röra sig i samhället samt skapar möjligheter till lek och utomhusvistelse som 
även främjar hälsan.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2018-04-17 TN 18/0109 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ida Brännström 

 Teknisk chef 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

Bilagor 

1. Motion om Stadsträdgårdsmästare inkommen 18 mars 2018 

Beslut sänds till 

• Akt 
• Motionsställaren 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslistaben 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-08-23 KS 18/0107  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att återta Hagtorp i egen 
regi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad eftersom Socialnämnden den 19 februari 2018 § 16 

beslutade om en förnyad upphandling av Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut i maj 2019 

anser Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtorps vård – och omsorgsboende. Sedan den 15 maj 2019 

driver Attendo på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende. 

Upphandling har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet 

den 18 mars 2018 

Ärendet 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtorp i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi. 

Motionsställaren anser att under den större delen utav avtalstiden har Frösunda 

Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  

Frösunda Omsorg AB har drivit Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 

den 15 maj 2013. Avtalet går ut den 14 maj 2019. 

Socialkontoret genomför årligen en avtalsuppföljning utav verksamheten. De 

senaste genomförda uppföljningar visar på att Frösunda Omsorg AB uppfyller 

samtliga grundkrav för att bedriva verksamheten. Enligt avtalsuppföljningarna 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-23 KS 18/0107 

 
 

 

framgår att de boende får den vård och omsorg de har behov av. Personalens 

arbetssituation har förbättrats över tid då schemaläggningen har förändrats och 

anpassas efter brukarnas behov. De mervärden som ingår i Hagtorps vård- och 

omsorgsboende har förändrats till det bättre om än inte helt uppfyllda sedan 

föregående uppföljning under 2017.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Då upphandling av denna 

typ av verksamhet innebär ett omfattande arbete har upphandlingsprocessen 

startat i god tid och ett nytt avtal med Attendo trädde i kraft den 15 maj 2019. 

Upphandlingen har skett i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut står inte i strid med barnets bästa. 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 

18 mars 2018 

2. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

3. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 april 2018 – 

Motion om att återta Hagtorp i egen regi 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Socialnämnden 



Motion om att återta Hagtorp i Egen regi 
 
 
 
Med anledning av att avtalet mellan Upplands Bro Kommun och Frösunda Omsorg AB löper 
ut i maj 2019 anser Vänsterpartiet att det nu är hög tid att återta driften av Hagtorp i egen 
regi.  
Frösunda Omsorg AB började verka på Hagtorp maj 2013. Under större delen av avtalstiden 
har Frösunda Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  
 
Med de dåliga erfarenheter vi har av äldreomsorg i privat drift av i Upplands Bro anser 
Vänsterpartiet att det nu är hög tid för kommunen att återta Hagtorp i egen regi. Särskilt med 
tanke på att den egna verksamheten under samma tid blivit prisbelönt för sin höga kvalitet.  
 
Kungsängen den 18 mars 
 
Kerstin Åkare 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stina Forsberg 

   

Socialkontoret 

   

stina.forsberg@upplands-bro.se 

2018-04-03 SN 18/0055  

Socialnämnden 
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Remissyttrande - motion om att återta Hagtorp i 
egen regi 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på 

motion om att återta Hagtorp i egen regi 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 

att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Bilaga - motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet den 18 mars 2018 

Ärendet 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi. 

Motionsställaren anser att under den större delen utav avtalstiden har Frösunda 

Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets kvalitetskrav.  

Frösunda Omsorg AB har drivit Hagtorps äldreboende på entreprenad sedan 

den 15 maj 2013. Avtalet går ut den 14 maj 2019. 

Socialkontoret genomför årligen en avtalsuppföljning utav verksamheten. De 

senaste genomförda uppföljningar visar på att Frösunda Omsorg AB uppfyller 

samtliga grundkrav för att bedriva verksamheten. Enligt avtalsuppföljningarna 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-03 SN 18/0055 

 
 

framgår att de boende får den vård och omsorg de har behov av. Personalens 

arbetssituation har förbättrats över tid då schemaläggningen har förändrats och 

anpassas efter brukarnas behov. De mervärden som ingår i Hagtorps vård- och 

omsorgsboende har förändrats till det bättre om än inte helt uppfyllda sedan 

föregående uppföljning under 2017.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 

att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Då upphandling 

av denna typ av verksamhet innebär ett omfattande arbete har 

upphandlingsprocessen startat i god tid så att ett nytt avtal har hunnit träda i 

kraft den 15 maj 2019. 

Socialkontorets synpunkt 

Socialnämnden har beslutat om förnyad upphandling av Hagtorp och boendet 

kommer inte att återgå till egen regi när avtalet löper ut den 14 maj 2019.  

Barnperspektiv 

Socialkontoret bedömer att beslutsförslaget inte står i strid med barnets bästa. 

 

 

Eva Folke  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

 

Bilagor 

1. Motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, Vänsterpartiet den 

18 mars 2018 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (21)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-26 

 

 

§ 43 Remissyttrande- motion om att återta 
Hagtorp i egen regi 
 Dnr SN 18/0055 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till yttrande på motion om 

att återta Hagtorp i egen regi. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens yttrande. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare inkom den 18 mars 2018 med en motion om att återta Hagtop i 

egen regi till Kommunfullmäktige. Motionsställaren skriver att då avtalet 

mellan Upplands-Bro kommun och Frösunda Omsorg AB löper ut anser 

Vänsterpartiet att det är tid att återta driften av Hagtorp i egen regi.  

Den 19 februari 2018 § 16 beslutade Socialnämnden om en förnyad 

upphandling av Hagtrops vård – och omsorgsboende. Upphandlingen kommer 

att ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 Bilaga - motion om att återta Hagtorp i egen regi, Kerstin Åkare, 

Vänsterpartiet den 18 mars 2018 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-08-08 KS 19/0158  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om att installera filter 
på kommunens digitala enheter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och meddelar att ett filter redan har 

installerats på kommunens digitala enheter. 

Sammanfattning 

Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera ett filter på 

kommunens digitala enheter. Förslagsställaren menar att det är viktigt med ett 

filter på kommunens digitala enheter för att förhindra att framförallt barn ska 

komma i kontakt med pornografiskt, sexistiskt, och rasistiskt material på 

internet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2019 att lämna över frågan till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunen har sedan våren 2019 infört ett filter på sina digitala enheter. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2019 

 Medborgarförslag som inkom den 5 mars 2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 mars 2019 

Ärendet 

Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera ett filter på 

kommunens digitala enheter. Förslagsställaren menar att det är viktigt med ett 

filter på kommunens digitala enheter för att förhindra att framförallt barn ska 

komma i kontakt med pornografiskt, sexistiskt, och rasistiskt material på 

internet. Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2019 att lämna över 

frågan till Kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunen har dock redan infört ett filter på sina digitala enheter. Denna tjänst 

levereras av vår IT-driftleverantör och infördes våren 2019 efter önskemål från 

kommunens samtliga förvaltningar i syfte att skapa en säkrare och tryggare 

arbetsmiljö för alla anställda, elever, och besökare. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-08 KS 19/0158 

 
 

 

All internettrafik går genom filtret, vilket stoppar åtkomst till webbplatser som 

bedöms strida mot Upplands-Bro kommuns policy för användning av internet. 

Det som specifikt stoppas är: 

 Sidor som innehåller skadlig kod 

 Sidor som innehåller olika typer av försök till bedrägeri 

 Sidor som säljer illegala droger 

 Sidor med pornografiskt innehåll 

 Sidor med spel/vadslagning 

 Sidor med stötande eller chockerande innehåll 

 Sidor som främjar våld eller kroppsskada 

Barnperspektiv 

Kommunen har ett ansvar för att förhindra att barn och ungdomar exponeras 

för potentiellt skadligt material. 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 

 

Kanslichef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag som inom den 5 mars 2019 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 mars 2019 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 5 mars 2019 13:36 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

  

  

  

  

  

Förslaget 
(presentera kort 

ditt 
medborgarförslag 

här) 

Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-
nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, 

bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där 
barn vistas? 

Motivering (Här 
kan du lämna en 

mer utförlig 

beskrivning av 
ditt 

medborgarförslag. 

Motivera gärna 
varför du anser 

att förslaget ska 

genomföras och 
hur det i så fall 

skulle kunna ske) 

Hej, Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-
nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, 
bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där 

barn vistas? På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk 
och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt. Porrindustrins 
aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker 

aktivt efter porr bland annat genom pop-up-annonser, enkla 
sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* 
av alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har 

pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. 
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med 
flera vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur porren 

genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. 
Polisen, NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats 
där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet. 

Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller 
åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i 
skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr 

mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar 

 



trakasserar tjejer med referenser från sexuella övergrepp i 

porrfilmer. Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, 
skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där 
barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för 

porr. För porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att 
kommunen: ● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens 
digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk 

i verksamheter där kommunen är huvudman. ● Inför porrfri policy 
om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, 
på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk 

utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som 
kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, 
skolor, fritids, bibiliotek. Nedan följer: 1. Argument för 

porrfilter/teknisk lösning 2. Det är olagligt att exponera barn för 
porr 3. Myter om porrfilter/teknisk lösning Jag hoppas på ett gott 
samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser 

som kommunen ansvarar för till porrfria zoner. Jag ser fram emot 
ert svar!  

 1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i 

allmänna miljöer ● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, 
antirasism, jämställdhet och allas lika värde - porrens raka 

motsats på alla punkter. ● Porrfilter/teknisk lösning och porrfri 
policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en 
porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt 

samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på alkohol och 
tobak. ● Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i 
nätporren våld mot kvinnor som stryptag, slag, "gagging" och “ass 

to mouth”.* 2. Det är olagligt att exponera barn för våld ● 
Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen kräver att vuxna ger 

barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det finns artiklar i 
Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och 
våld. ”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av 

lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och 
material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av 
bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e) 

Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att 
barns välfärd skadas av information och material som är skadliga 
för barn, till exempel den våldsamma nätporren. 

(unicef.se/barnkonventionen) ● Porrbilder får inte sättas upp på 
allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller väggen på 
skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om 

brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 11) Digitala bilder 
och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade 
bilder med porr. ● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då 

barn brukar titta. (Radio och Tv-lag (2010:696), kapitel 5 paragraf 
2) Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså 



även på tidpunkter då barn brukar titta om det saknas 

porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: 
läsplatta, dator och mobiltelefon. ● Porr får inte innehålla bilder av 
barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör det 

möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något 
olagligt. Som barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. 
(Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf 10) Om det saknas 

porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga 
dokumenterade sexuella övergrepp på barn så kallad "barnporr" 
tillgängligt för barn på internet trots att tele- och 

internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland 
annat på att kvalitén på leverantörernas filtrering mot “barnporr” 
varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet och ålder 

på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att 
deltagarna i porrfilmer är offer för människohandel och saknar 
identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i porrfilmer 

för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt 
barnmode och filmas i miljöer som ser ut som barnrum. ● Man får 
inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till 

exempel riskerar att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 
paragraf 10 c) Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% 

av alla scener i nätporren innehöll våld som bland annat slag, 
stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”.** Det finns åtskilliga 
vittnesmål från lärare och förskolepedagoger som berättar att de 

av misstag har exponerat hela skolklasser och förskolegrupper för 
våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. 
Kriminolog Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att 

bevittna en brottsplats.” En it-miljö som saknar porrfilter/teknisk 
lösning är varken bra för barn eller kommunanställda. 3. Myter om 
porrfilter/teknisk lösning Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort 

viktig information om sex och samlevnad. Fakta: Det är enkelt att 
korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag. 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att 

samtalen skulle utebli. Fakta: Forskning från Uppsala universitet 
visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om 
porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, 

samtalen uteblir om inte vuxna initierar samtalen. Myt: 
Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte Fakta: 1. Det finns olika 
porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att 

hacka sig runt ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering 
och det försvårar tillgängligheten. Källor: 
*http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-

sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-po rr-och ** 
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-
over-sexuella-ofredanden.pdf Det här dokumentet är framtaget av 

barnrättsorganisationen #porrfribarndom i november 2018. För 
mer information om barns ofrivilliga exponering för nätporr, barns 



porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser för barn samt
referenser till informationen ovan vänligen besök:
https: //www.porrfribarndom.se/

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (74)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 43 Medborgarförslag om att installera filter 
på kommunens digitala enheter 

 Dnr KS 19/0158 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att installera filter på 

kommunens digitala enheter. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 5 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anders Åkerlind (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut på 

sammanträdet.  

Yttrande 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Kanslistaben 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-08-12 KS 16/0093  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om att ge bidrag till 
föreningar och organisationer för inköp av 
hjärtstartare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det besvarat då 

kommunen har köpt in hjärtstartare till många verksamheter och föreningar kan 

ansöka om bidrag för hjärtstartare.  

Sammanfattning 

Den 9 mars 2016 inkom ett medborgarförslag som föreslår att 

Kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge bidrag till föreningar och 

organisationer till inköp av hjärtstartare, med krav på att hjärtstartaren ska 

registreras i Hjärtstartarregistret och på så sätt vara tillgänglig för kommunens 

invånare. Kommunfullmäktige lämnade den 23 mars 2016 vidare förslaget till 

Kommunstyrelsen för beslut.  

I Upplands-Bro kommun har föreningar möjlighet att ansöka om 

föreningsbidrag genom att ansöka om ”Särskilt stöd”. Kommunen har utrustat 

många offentliga lokaler och verksamheter med hjärtstartare för att 

kommunmedlemmar och föreningar ska känna sig trygga i verksamheterna.  

Föreningar som ännu inte är utrustade med hjärtstartare uppmuntras att ansöka 

om bidrag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019 

 Medborgarförslag om att ge bidrag till föreningar och organisationer för 

inköp av hjärtstartare den 9 mars 2016 

Ärendet 

Den 9 mars 2016 inkom ett medborgarförslag som föreslår att 

Kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge bidrag till föreningar och 

organisationer till inköp av hjärtstartare, med krav på att hjärtstartaren ska 

registreras i Hjärtstartarregistret och på så sätt vara tillgänglig för kommunens 

invånare. Kommunfullmäktige lämnade den 23 mars 2016 vidare förslaget till 

Kommunstyrelsen för beslut.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-12 KS 16/0093 

 
 

 

I Upplands-Bro kommun har föreningar möjlighet att ansöka om 

föreningsbidrag genom att ansöka om ”Särskilt stöd”. När Kungsängens 

tennisklubb ansökte om bidrag för införskaffande av hjärtstartare så beviljades 

deras ansökan, och det är den enda föreningen som ännu ansökt.  

Kommunen har utrustat många offentliga lokaler och verksamheter med 

hjärtstartare för att kommunmedlemmar och föreningar ska känna sig trygga i 

verksamheterna.  

Kungsängen 

 Kommunhuset 

 Vuxenutbildningen 

 Marina Föreningshuset 

 Ekhammar hallen 

 Ekhammar scenen 

 Upplands-Bro gymnasiets sporthall 

 Kungsängens IP 

 Hagnäshallen 

 Kretsloppscentralen Brunna 

Bro 

 Simhallen 

 IP Bro 

 Hällkana 

 Upplands-Bro ryttarförening 

 Kretsloppscentralen Skällsta 

Ansvar för att underhålla hjärtstartaren samt för att registrera den i Sveriges 

Hjärtstartarregister ansvarar alla föreningar och verksamheter för. 

Barnperspektiv 

Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. Drygt 

20 000 barn under 18 år lever med hjärtsjukdom. Att det finns hjärtstartare är 

av stor vikt även för barnen i kommunen och barn i Upplands-Bro ska känna 

sig trygga. Vem som helst kan drabbas av ett hjärtstopp och därför är det, 

oavsett ålder, nödvändigt att hjälpmedel finns i kommunala anrättningar samt 

föreningars verksamheter. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-08-12 KS 16/0093 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag om att ge bidrag till föreningar och organisationer för 

inköp av hjärtstartare 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 

2016 - Medborgarförslag om att ge bidrag till föreningar och organisationer 

för inköp av hjärtstartare. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 







 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (32)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-03-23 

 

 

§ 28 Medborgarförslag om att ge bidrag till 
föreningar och organisationer för inköp 
av hjärtstartare 

 Dnr KS 16/0093 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

________________ 

Sammanfattning 

Den 9 mars 2016 inkom ett medborgarförslag från  som 

föreslår att Kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge bidrag till föreningar och 

organisationer till inköp av hjärtstartare, med krav på att hjärtstartaren ska 

registreras i Hjärtstartarregistret och på så sätt vara tillgänglig för kommunens 

invånare.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag som inkom den 9 mars 2016 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Förslagställaren 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-09-02 KS 19/0012  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 2 september 2019 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 46 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019. 

Ärendet 

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter 

beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om 

möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de 

medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på 

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 2 september 2019 fanns 

nedanstående 46 obesvarade medborgarförslag. 

Medborgarförslag Inkom Behandling 

KS 19/0434 

Bekämpa vass i Lillsjön. 

28 augusti 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0414 

Utformning av en framtida 

cirkulationsplats. 

9 augusti 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0410 

Anordna en gång-, cykel- och 

1 augusti 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

ridväg mot Lennartsnäs. 9 oktober 2019. 

KS 19/0396 

Tillgänglighet till natur och 

sjö. 

17 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0395 

Utegym vid Lidl, Norrboda. 

16 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0392 

Fartkameror på 

Granhammarsvägen genom 

Brunna. 

15 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0364 

Anordna farthinder och 

digitala hastighetsskyltar på 

Pettersbergsvägen i Brunna 

Park. 

31 juli 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

9 oktober 2019. 

KS 19/0347 

Minskning av kommersiell 

trafik på Granhammarsvägen. 

9 juni 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0320 

Förlängd tid för badbryggorna 

i Stigstorp. 

22 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

KS 19/0312 

Ordna belysning på gångvägar 

i Bro. 

16 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 19/0311 

Anlägga en gångväg med 

belysning i Bro. 

16 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0294 

Utveckla motionsspåret i Bro 

med möjlighet till cykling i 

skogen. 

6 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

KS 19/0284 

Häva eller justera 

cykelförbudet i Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat. 

3 maj 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgaförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

KS 19/0255 

Parkourbana i Hällkana och 

vid Lillsjöbadet. 

14 april 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 24 

april 2019 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. 

KS 19/0253 

Järnstaket vid Bro station. 

13 april 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 12 

juni 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0231 

Syskonförtur. 

9 april 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 24 

april 2019 

medborgarförslaget 

till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

KS 19/0219 

Syskonförtur vid fördelning 

22 mars 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 24 

april 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

av skolplatser ska införas. medborgarförslaget 

till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

KS 19/0158 

Installera filter på kommunens 

digitala enheter. 

5 mars 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0157 

Anlägga en crossbana i 

kommunen. 

5 mars 2019 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

den 9 oktober 2019. 

KS 19/0132 

Analysera avloppsvatten för 

att upptäcka 

missbruksproblem. 

20 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0103 

Göra om grusplanen på 

Fjärilsstigen i Bro till en 

gräsplan. 

7 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0096 

Rondell vid av- och påfarten 

av motorvägen E18. 

6 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 20 

mars 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0090 

Granskning av snöröjningen i 

kommen ur ett 

medborgarperspektiv. 

4 februari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0058 

Årligen utse den/de vackraste 

byggnaderna i Upplands-Bro. 

26 januari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0054 

Anlägga en gång- och 

cykelbana ut mot 

Frölundavägen, Lennartsnäs. 

23 januari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 19/0035 

Minska de sociala problemen i 

Bro och skapa bättre 

förutsättningar för framtida 

investeringar. 

11 januari 2019 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 19/0020 

Göra om del av Gamla 

Enköpingsvägen till en 

bygata. 

20 december 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Tekniska nämnden 

för beslut. 

KS 18/0495 

Markanvisning för bostäder 

som planeras att byggas i form 

av byggemenskap. 

3 december 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 19 

december 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 18/0489 

Tillhandahålla gratis 

halkskydd. 

29 november 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 6 

februari 2019 

medborgarförslaget 

till Äldre- och 

omsorgsnämnden för 

beslut. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 18/0464 

Se över bidragssystemet 

Snabb slant. 

14 november 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 19 

december 2018 

medborgarförslaget 

till Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

KS 18/0408 

Utformningen av den stora 

gräsytan mellan Finnstastigen 

och Fjärilsstigen i Bro. 

15 oktober 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 21 

november 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 18/0260 

Namngivning av gator och 

vägar i kommunen. 

8 februari 2017 Tas upp i 

Kommunfullmäktige 

den 9 oktober 2019. 

KS 18/0208 

Investera i en 

solcellsanläggning till 

kommunhuset. 

30 maj 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

juni 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 18/0131 

Upplands-Bros bidrag till en 

hållbar framtid. 

29 mars 2018 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 

medborgarförslaget 

till Kommunstyrelsen 

för beslut. 

KS 17/0327 

Utegym i Upplands-Bro 

kommun. 

2 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 

medborgarförslaget till 

Tekniska nämnden 

samt Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. Kultur- och 

fritidsnämnden har 

lämnat yttrande 22 maj 

2018. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 17/0302 

Placering av staty i Bro 

centrum. 

13 oktober 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 18 

oktober 2017 till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

yttrande. 

KS 17/0277 

Sopsortering på Brunna 

förskola. 

3 november 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

oktober 2018 

medborgarförslaget 

till 

Utbildningsnämnden 

för beslut. 

KS 17/0232 

Att bygga ett utegym i Bro. 

11 juli 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

november 2017 

medborgarförslaget till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. Kultur- och 

fritidsnämnden har 

lämnat yttrande och 

föreslår 

Kommunfullmäktige 

överlämna ärendet för 

beslut i Tekniska 

nämnden.  

KS 17/0208 

Att riva Sparbankshuset och 

återställa torget. 

16 juni 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

KS 17/0207 

Om service till äldre. 

16 juni 2017  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 

medborgarförslaget till 

Socialnämnden för 

beslut. 

KS 17/0158 

Om patrullerande väktare i 

tätorterna Bro och Kungsängen.  

8 maj 2017  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 22 

mars 2017 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

KS 17/0123 

Om parkbänkar i Tibble/Lillsjö-

området. 

18 april 2017  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 10 

maj 2017 

medborgarförslaget till 

Tekniska nämnden för 

beslut.  

KS 17/0064 

Belysning längs nya 

elljusspåret i Bro. 

20 februari 2017 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 13 

september 2017 

medborgarförslaget till 

Kultur- och 

fritidsnämnden för 

beslut. Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår 

Kommunfullmäktige 

överlämna ärendet till 

Tekniska nämnden för 

beslut.  

KS 16/0093 

Ge bidrag till föreningar och 

organisationer för inköp av 

hjärtstartare. 

9 mars 2016  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 23 

mars 2016 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut. 

KS 16/0036 

Stranden i Kungsängen.  

25 januari 2016  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 

februari 2017 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut.  

KS 15/0818 

Bygga hyreshus på 

Lantmätarvägen. 

1 november 2015  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 16 

december 2015 

medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 

beslut.  

 

Barnperspektiv 

Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, 

behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En 

barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag.  
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 9 (9)  
2019-08-02 KS 19/0012 

 
 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 

 Strategi- och förnyelsechef 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-09-02 KS 19/0011  

Kommunfullmäktige 
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Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 2 september 2019 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den andra för år 2019. 

För närvarande finns 21 obesvarade motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 september 2019 

Ärendet 

Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid 

ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till 

Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att 

avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt. 

Nedan följer en redovisning av 21 obesvarade motioner per den 2 september 

2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

Kommunstyrelsen Inkom Remitterad 

till/behandling 

KS 16/0313 

Motion om inrättande 

av namnberedning. 

Martin Normark (L) 

Börje Wredén (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

19 oktober 2016 Kommunstyrelsen har 

fattat beslut om att 

ärendet ska remitteras till 

Tekniska nämnden för 

yttrande. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0098 

Motion om att införa 

tvålärarsystem i 

Upplands-Bro 

kommun. 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Börje Wredén (L) 

22 mars 2017 Har varit uppe för beslut 

i Utbildningsnämnden 

men återremitterades till 

Utbildningskontoret den 

24 oktober 2017 för 

vidare utredning. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0128 

Motion om att införa 

kommunala 

ordningsvakter i 

Upplands-Bro. 

Börje Wredén (L) 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

Marianne Stigle (L) 

Anders Eklöf (L) 

21 april 2017 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0170 

Motion om projekt för 

att få barn och elever att 

röra sig mer. 

Fredrik Kjos (M) 

10 maj 2017 Ärendet har behandlats i 

Utbildningsnämnden som 

har lämnat sitt yttrande 

till Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

KS 17/0202 

Motion om 

integrationsstrategi för 

Upplands-Bro 

kommun. 

Martin Normark (L) 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Niklas Odelberg (L) 

14 juni 2017 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 17/0206 

Motion avseende 

Trygghetspaket för Bro 

centrum. 

Fredrik Kjos (M) 

16 juni 2017 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 17/0253 

Motion om 

tiggeriförbud. 

Fredrik Kjos (M) 

1 september 2017 Ärendet har varit uppe 

för beslut i 

Kommunstyrelsen som 

bordlagt ärendet. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 17/0305 

Motion om att skapa 

vackra grönområden i 

vår kommun. 

Kerstin Åkare (V) 

16 oktober 2017 Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 18/0048 

Motion om att 

underlätta för pendlare i 

Kungsängen. 

Marcus Sköld (M) 

31 januari 2018 Remitterad till Tekniska 

nämnden för yttrande den 

29 mars 2018. Beräknas 

till Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 18/0110 

Motion om två 

medborgarkontor. 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

KS 18/0109 

Motion om 

stadsträdgårdsmästare. 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Tekniska nämnden har 

berett ärendet och lämnat 

ett yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0107 

Motion om att återta 

Hagtorp i egen regi. 

Kerstin Åkare (V) 

18 mars 2018 Socialnämnden har berett 

ärendet och lämnat 

yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0188 

Motion om 

skyddskläder till 

personalen på förskolor. 

Minna Ahokas (M) 

9 maj 2018 Utbildningsnämnden har 

berett ärendet och lämnat 

yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0170 

Motion om 6 timmars 

arbetsdag med 

bibehållen lön i vård 

och omsorg. 

Kerstin Åkare (V) 

25 april 2018 Ärendet var uppe i 

Kommunfullmäktige för 

beslut den 24 april 2019 

men återremitterades till 

kommunledningskontoret 

genom 

minoritetsåterremiss. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

KS 18/0255 

Motion om 

allmänhetens fråga. 

Kerstin Åkare (V) 

13 juni 2018 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

fjärde kvartalet 2019. 

  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

KS 18/0257 

Motion om en väg in 

för uthyrning av 

kommunala lokaler. 

Jan-Ove Stefansson 

(KD), Jan-Erik Björk 

(KD) 

13 juni 2018 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 18/0327 

Motion om obligatorisk 

språkförskola för 

nyanlända barn/barn till 

nyanlända. 

Anders Eklöf (L), Börje 

Wredén (L), Niklas 

Odelberg (L), Martin 

Normark (L) 

16 maj 2018 Utbildningsnämnden har 

berett ärendet och lämnat 

sitt yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 19/0354 

Motion om 

trädförsörjningsstrategi. 

Sara Ridderstedt (MP) 

14 juni 2019 

 

Remitterad till Tekniska 

nämnden den 20 juni 

2019. Beräknas till 

Kommunfullmäktige 

tredje kvartalet 2019. 

KS 19/0430 

Motion om kommunala 

valstugor. 

Erik Karlsson (V) 

25 augusti 2019 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknad till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2020. 

KS 19/0432 

Motion om en tryggare 

skola. 

Kerstin Åkare (V) 

27 augusti 2019 Remitterad till 

Utbildningsnämnden. 

Beräknad till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2020. 

KS 19/0431 

Motion om solceller. 

Kerstin Åkare (V) 

29 augusti 2019 Remitterad till 

Kommunstyrelsen. 

Beräknad till 

Kommunfullmäktige 

andra kvartalet 2020. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2019-08-08 KS 19/0011 

 
 

Barnperspektiv 

De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för 

barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en 

barnkonsekvensanalys. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga kontorschefer 

 Samtliga nämnder 

 Förnyelse- och strategichef 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-08-27 KS 19/0413  

Kommunstyrelsen 
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Omsättning av befintliga lån i Kommuninvest av 
Brandkåren Attunda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas 

Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån 

hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de befintliga 

lån som förfaller till betalning. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från 

Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån 

hos Kommuninvest. 

Hemställan anger följande som bakgrund 

”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive 

medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av 

befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper 

bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla 

processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas 

befintliga lån hos Kommuninvest.” 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2019 

 Hemställan från Brandkåren Attunda som inkom den 7 augusti 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-27 KS 19/0413 

 
 

 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har den 7 augusti 2019 fått en hemställan från 

Brandkåren Attunda att ta upp ett ärende gällande omsättning av befintliga lån 

hos Kommuninvest. 

Hemställan anger följande som bakgrund 

”Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Kommuninvest kräver dock ett nytt beslut i respektive 

medlemskommuns Kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning av 

befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper 

bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla 

processen föreslår Brandkåren Attunda att medlemskommunerna delegerar till 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren Attundas 

befintliga lån hos Kommuninvest.” 

Barnperspektiv 

Beslut om omsättning av befintliga lån i Kommuninvest av Brandkåren 

Attunda får ingen direkta konsekvenser för barn och unga i Upplands-Bro 

kommun.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Brandkåren Attunda - omsättning befintliga lån i Kommuninvest 190807 

Beslut sänds till 

 Brandkåren Attunda 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omsättning lån Kommuninvest 

Till:  
Järfälla kommun 
Knivsta kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun  

Brandkåren Attunda hemställer här om att nedan ärende gällande 
omsättning av Brandkåren Attundas befintliga lån hos Kommuninvest 
behandlas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige vid 
nästkommande sammanträde 

Förlag till beslut 

I respektive kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas Förbundsdirektion att 
tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån hos Kommuninvest, d.v.s. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de befintliga lån som förfaller till betalning. 
  

Bakgrund 

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett beslutat låneutrymme hos 
Kommuninvest om maximalt 250 mkr för byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har 
Brandkåren Attunda tagit upp lån om 120 mkr med en årliga amortering av 4 mkr. Summan om 120 
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. Dessa tre (3) lån är sedan 
tidigare redan hanterade och godkända i respektive medlemskommun. Kommuninvest kräver dock 
ett nytt beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige vid varje kommande omsättning 
av befintliga lån då dessa bindningstider löper ut. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det 
första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att förenkla processen föreslår Brandkåren Attunda att 
medlemskommunerna delegerar till Brandkåren Attundas förbundsdirektion att omsätta Brandkåren 
Attundas befintliga lån hos Kommuninvest. 

Brandkåren Attunda 

Sollentuna 2019-08-07 

Med vänlig hälsning 

Leif Lorentzon 
Ekonomichef 
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Brandkåren Attunda - Ny upplåning som 
omsättning av förfallet lån avseende 
finansiering av brandstationer via 
Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Brandkåren Attunda ges möjlighet att på nytt låna upp 20 mkr som omsättning 

för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren 

Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende 

finansiering av brandstationer via Kommuninvest. 

Hemställan anger som bakgrund 

”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att 

Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, 

totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya 

brandstationer.  

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första 

befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20 

mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i 

de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest 

(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.  

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner 

har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-09 KS 19/0413 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2019 

 Hemställan från Brandkåren Attunda den 13 augusti 2019 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har den 13 augusti fått en hemställan från Brandkåren 

Attunda angående ny upplåning som omsättning av förfallet lån avseende 

finansiering av brandstationer via Kommuninvest. 

Hemställan anger som bakgrund 

”Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att 

Brandkåren Attunda skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, 

totalt 250 mkr via Kommuninvest för finansiering av byggnation av nya 

brandstationer.  

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett 

beslutat låneutrymme hos Kommuninvest om maximalt 250 mkr för 

byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har Brandkåren Attunda 

tagit upp lån om 120 mkr med en årlig amortering av 4 mkr. Summan om 120 

mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. 

Dessa tre (3) lån är sedan tidigare redan hanterade och godkända i respektive 

medlemskommun. Den 6 september 2019 löper bindningstiden för det första 

befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga lånet om 20 

mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i 

de 120 mkr som Brandkåren Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest 

(20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande skulden om 120 mkr.  

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner 

har vid årsskiftet 2017-2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kommunalförbundet Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.” 

Barnperspektiv 

Beslut om ny upplåning i Kommuninvest av Brandkåren Attunda får ingen 

direkta konsekvenser för barn och unga i Upplands-Bro kommun.  
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Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Hemställan upplåning via Kommuninvest 2019, omsättning av befintligt 

lån 

Beslut sänds till 

 Brandkåren Attunda 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Till: 

Järfälla kommun 
Knivsta Kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 

Brandkåren Attunda, hemställan om ny upplåning som 
omsättning av förfallet lån avseende finansiering av 
brandstationer via Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Att Brandkåren Attundas medlemskommuner beslutar om att Brandkåren Attunda ges möjlighet att 
på nytt låna upp 20 mkr som omsättning för det lån på 20 mkr som förfaller den 6 september 2019. 

Bakgrund 

Brandkåren Attundas förbundsdirektion tog den 28 oktober 2016 beslut om att Brandkåren Attunda 
skall ges möjlighet att låna upp erforderliga likvida medel, totalt 250 mkr via Kommuninvest för 
finansiering av byggnation av nya brandstationer. 

Brandkåren Attunda har sedan tidigare i respektive medlemskommun ett beslutat låneutrymme hos 
Kommuninvest om maximalt 250 mkr för byggnation av nya brandstationer. Till dagens datum har 
Brandkåren Attunda tagit upp lån om 120 mkr med en årliga amortering av 4 mkr. Summan om 120 
mkr har delats upp i tre olika lån (20/40/60 mkr) med olika bindningstider. Dessa tre (3) lån är sedan 
tidigare redan hanterade och godkända i respektive medlemskommun. Den 6 september 2019 löper 
bindningstiden för det första befintliga lånet på 20 mkr ut. För att omsätta/ersätta det befintliga 
lånet om 20 mkr kräver Kommuninvest tyvärr ett nytt beslut avseende dessa 20 mkr i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. De aktuella 20 mkr ingår i de 120 mkr som Brandkåren 
Attunda tidigare lånat upp via Kommuninvest (20/40/60 mkr) och ökar därmed inte den nuvarande 
skulden om 120 mkr. 

Respektive Kommunfullmäktige i Brandkåren Attundas medlemskommuner har vid årsskiftet 2017-
2018 beslutat, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet Brandkåren Attundas 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

Sollentuna den 13 augusti 2019 

Brandkåren Attunda 

Leif Lorentzon 

Ekonomichef 
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Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2020 antas enligt

Kommunledningskontorets förslag.

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2020 fastställs till

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.

Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste 

mån lagts utanför skollov. Utöver sammanträden för Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige föreslås en heldag för Kommunstyrelsen den 7 oktober 

2020.  

Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina 

arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige. 



Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-06-18 KS 19/0290 

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning 

besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. 

Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora 

scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordföranden, 

efter samråd med 1:e och 2:e vice ordförande, får bestämma en annan plats för 

ett visst sammanträde.  

Förslag till sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens 

beredning 

(onsdagar 08:30) 

Kommunstyrelsen 

(onsdagar 14:00) 

Kommunfullmäktige 

(onsdagar kl. 18:30) 

22 jan 29 jan 12 feb 

26 februari 4 mars 18 mars 

8 april 15 april 29 april 

20 maj 27 maj 10 juni 

9 sep 16 sep 30 sep 

- 7 oktober  

(heldag med KS 

kl. 09:00) 

- 

21 okt 28 okt 11 nov 

25 nov 2 dec 16 dec 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019.

Barnperspektiv 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis 

kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under 

Kommunfullmäktige sammanträden. 
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Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2019. 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Kommundirektör  

 Samtliga kontorschefer 

 Ekonomichef 
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Fyllnadsval av ersättare i 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser XX till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har en vakant ersättarplats i Samhällsbyggnadsutskottet 
och vill fylla denna plats. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har en vakant ersättarplats i Samhällsbyggnadsutskottet 
och vill fylla denna plats. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 
• Vald person 
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