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Förslag för ny taxa för upplåtelse av offentlig 
plats  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 

börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 

2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 

konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 

besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 

konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 

framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 

förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 

för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 

torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 

nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 

affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 

resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 

avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 

det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 

Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 
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Ärendet 

För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen 

indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade 

försäljningsplatser, reklamtavlor, cirkus, byggetableringar mm. Någon översyn 

av taxan har inte gjorts sedan kommunfullmäktige antog den senaste taxan år 

2009.  

Det är de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel som styr ordningen för 

torgplatser. Enligt ordningsföreskrifterna ska det finnas 3 platser i Bro centrum, 

2 platser vid Tibble torg samt 11 platser i Kungsängens centrum. På några av 

torgplatserna kan el tillhandahållas och kostnaden för elförbrukningen ingår då 

i markupplåtelseavgiften. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av taxan och kontaktat 

grannkommuner för att jämföra avgifterna och taxans konstruktion. Kontoret 

har noterat att det har uppstått ett behov av taxa för filminspelning, 

byggskyltning och uppställning av mobilkranar. Sådana taxor finns även i 

andra kommuner. Jämförelsen visade också att vissa avgifter är högre i andra 

kommuner än i Upplands-Bro kommun.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår införande av taxa för filminspelning, 

byggskyltning och uppställning av mobilkranar samt införande av en ny taxa 

för mindre torgplatser om 8 kvm. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår även en höjning av taxan för affischpelare 

med 85,5%, höjning av taxan för byggetableringar med 132% samt resterande 

taxor med KPI-indexhöjning på 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. 

Avgifterna hamnar därmed i nivå med angränsande kommuners taxor. Inför 

varje avgiftsår, räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats 

som för det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

En anpassning av torgplatserna i Kungsängens centrum har gjorts eftersom 

torget har byggts om. Samhällsbyggnadskontoret föreslår placering av sex 

normalstora torgplatser om vardera 16 kvm samt fem mindre torgplatser om 

vardera 8 kvm. Dessa har placerats med hänsyn till att dagvattenavrinning ska 

vara frilagd, att det ska vara möjligt att utföra skötsel av gångstråken samt att 

platserna ska vara placerade på sådant sätt att många människor passerar dem 

och ser dem utan att de upplevs vara i vägen. 

Omsättningen år 2016 respektive år 2017 var ca 90 000 kr, år 2018 var den ca 

40 000 kr. Den lägre omsättningen år 2018 berodde på ombyggnation av torget 

i Kungsängen som innebar att det inte fanns torgplatser för upplåtelse under 

ombyggnadstiden. 

Barnperspektiv 

Att det uppförs mindre torgplatser, som kanske lämpar sig bättre för till 

exempel kakförsäljning och dylikt, som kan användas av skolklasser och 
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föreningar gynnar barn och unga i kommunen. Enligt riktlinjer för upplåtelse 

av offentlig plats debiteras inte föreningar och skolklasser så detta förslag med 

höjda avgifter påverkar inte barn och ungdomars möjligheter att utföra 

aktiviteter på kommunens mark.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell   

Kommundirektör Mathias Rantanen 

 Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2019 

2. Jämförelse ny och gällande taxa 

3. Karta över torgplatser A-K på Kungsängens Torg 

4. Karta över torgplatser i Bro centurm 

5. Karta över torgplatser på Tibble torg 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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   JÄMFÖRELSE AV TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS  
 

Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 

Föreslaget 

Avgiftsbelopp 

2019 

Nuvarande 

Avgiftsbelopp 

Torgplatser 
16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

   

  6 611 kr/plats 

  1 653 kr/plats 

     771 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

   

  3 305 kr/plats 

     826 kr/plats 

     385 kr/plats 

     110 kr/plats 

 

 

  3 305 kr/plats 

     881 kr/plats 

     441 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

 

  1 653 kr/plats 

     440 kr/plats 

     220 kr/plats 

     110 kr/plats 

 

 

6 464 kr/plats 

1 616 kr/plats 

   754 kr/plats 

   215 kr/plats 

 

 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

 

 

3 232 kr/plats 

   862 kr/plats 

   431 kr/plats 

   215 kr/plats 

 

 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

Finns ej 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca4m2)
 

6 mån 

6 mån 

 

I 

II 

   

   4 407 kr/plats 

   1 653 kr/plats 

 

4 309 kr/plats 

1 616 kr/plats 

 Uteserveringar 
(restaurangverandor och liknande) 

 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

 

 

 

I 

II 

 

 

    

 441 kr/m2 

 220 kr/m2 

 

 

 

431 kr/m2 

215 kr/m2 

Skyltar 
Affischpelare och reklamtavlor 

Affischyta och år, exkl. moms 

                                                                         

Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför 

butik, tidningsställ och dyl 

1 månad                           

 

 

 

 

 1 000 kr/m2*   

Lägst 3 000 kr 

 

 

44 kr/m2 

Lägst 165 kr 

 

 

539 kr/m2 

Lägst 1 616 kr 

 

 

43 kr/m2 

Lägst 162 kr 

Tivoli, mässor och dyl. 
1 dygn 

 

  

   1 763 kr 

 

1 724 kr 

Cirkus 
1 dygn 

  

  2 754 kr 

 

2 693 kr 
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Filminspelning 
1 dygn 

  

2000 kr** 

      

 

Finns inte 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 

byggnadsställning och dyl. 
1 månad 

Gator, torg, parkering, gång/cykelvägar och 

liknande 

 

Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 

 

 

Mobilkransuppställning, skylift el liknande  

1 dygn 

 

Container 

1 dygn 

 

 

 

        

  

100 kr/m2* 

Lägst 3000 kr 

 

1 000 kr/m2** 

Lägst 3 000kr 

 

 

500 kr** 

 

 

165 kr 

Lägst 386 kr 

 

 

 

 

43 kr/m2  

Lägst 1 293 kr 

 

Finns inte 

 

 

 

Finns inte 

 

 

162 kr 

Lägst 377 kr 

    

 

*Större höjning av taxan 

** Ny taxa 

Avgiftsklasser 

 

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum 

II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I. 

 

Övrigt 

1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller 

kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår 

ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 

området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 

Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.  

4 På vissa torgplatser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 

elförbrukningen i avgiften. 

 

 

 

 

Indexreglering av taxan 

 

Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med innevarande år 

oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 april påföljande år. 
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FÖRSLAG TILL TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS – 

2019 
 

Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 

Avgiftsbelopp 2019 

Kronor  

Torgplatser 
16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

8kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

 

   

  6 611 kr/plats 

  1 653 kr/plats 

     771 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

 

  3 305 kr/plats 

     826 kr/plats 

     385 kr/plats 

     110 kr/plats 

 

   

  3 305 kr/plats 

     881 kr/plats 

     441 kr/plats 

     220 kr/plats 

 

 

  1 653 kr/plats 

     440 kr/plats 

     220 kr/plats 

     110 kr/plats 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca 4m2) 
6 mån 

6 mån 

 

I 

II 

 

   4 407 kr/plats 

   1 653 kr/plats 

Uteserveringar 
(restaurangveranda o.dyl.) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

 

 

I 

II 

 

 

      441 kr/m2 

      220 kr/m2 

Skyltar 
(affischpelare och reklamtavlor) 

Affischyta och år, exkl. moms 

 

 

Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför butik, 

tidningsställ och dyl 

1 mån 

                                                                                                   

 

 

 

 

      1000 kr/m2*   

Lägst 3 000 kr 

 

44 kr/m2 

Lägst 165 kr 

 

Tivoli, mässor o. dyl. 
1 dygn 

  

   1 763 kr 

Cirkus 
1 dygn 

  

   2 754 kr 



 

 

 
2019-10-08 

2(2) 

 

Filminspelning 

1 dygn 

  

2 000kr** 

 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 

byggnadsställning och dyl. 
1 månad 

Gator, torg, parkering, gång/cykelvägen och liknande 

 

 

Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 

 

 

Mobilkransuppställning, skylift el liknande 

1 dygn 

 

Container 

1 dygn 

 

 

 

 

        

         

100 kr/m2* 

Lägst 3 000 kr 

 

1 000 kr/m2** 

Lägst 3 000kr 

 

 

500 kr** 

 

165 kr 

Lägst 386 kr 

   

*Större höjning av taxa 

** Ny taxa 

Avgiftsklasser 

 

I Särskilt gott läge till ex. Kungsängens centrum och Bro centrum 

II Normal läge, platser som ej kan hänföras till I. 

 

Övrigt 

1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller 

kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår 

ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 

området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 

Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.  

4 På vissa torgplatser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 

elförbrukningen i avgiften. 

 

 

 

Indexreglering av taxan 

 

Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med innevarande år 

oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 april påföljande år.   
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Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att övergripande se 

över Upplands-Bro kommuns parkeringsavgifter och lämna ett nytt 

förslag som skapar förutsättningar för differentierade parkeringstider i 

Kungsängen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 

förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat om förslag till nya parkeringsavgifter i 

Kungsängen. 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 

ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 

parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 

parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 

Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 

ärenden. 

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 

stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 

hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 

Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 

problemet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 

tjänsteskrivelse. 

Kommunledningskontoret har tagit del av Tekniska nämndens utredning och 

önskar att denna kompletteras i linje med uppdrag från Kommunstyrelsen 

innan beslut kan fattas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 
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 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 

2019 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut leder till minskad söktrafik och sänker den trängsel, 

miljöpåverkan och de trafiksäkerhetsproblem som denna kan medföra, vilket är 

positivt för barns säkerhet och hälsa.  

Vidare kan förslaget leda till att fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum 

och pendeltåg. Detta är färdmedel som till skillnad från biltrafik kan användas 

av barn och ungdomar på egen hand. En ökad andel av dessa färdmedel kan 

därmed innebära att fler barn tar sig till centrum och pendeltåg på egen hand 

istället för att bli skjutsade med bil. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 28 oktober 

2019 

2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (27)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-10-28 

 

 

§ 87 Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 
 Dnr TN 19/0358 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att höja 

parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 

parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

antagande. 

3. att ge samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 

att anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 

ovanstående beslut enligt förslaget.  

4. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra dialog med 

kringliggande arbetsplatser om att gratisparkeringarna bör användas 

som arbetsparkeringar. 

5. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med förslag på 

fler parkeringsplatser i Kungsängens centrala delar och om möjligheten 

till fler parkeringsplatser på ”Gamla IP” 

6. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utöka 

parkeringsövervakningen på de centrala parkeringarna. 

Sammanfattning 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 

ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 

parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 

parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 

Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 

ärenden.  

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 

stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 

hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 

Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 

problemet.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 

tjänsteskrivelse.  
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (27)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-10-28 

 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

 Parkeringspaketet Kungsängen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja 

parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden beslutar att ge: 

1. Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 

parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

antagande.  

2. Samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 att 

anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 

ovanstående beslut enligt förslaget. 

Yrkande 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget 

besluta i första att-satsen.  

Catharina Andersson (S) yrkar avslag på kontorets förslag och förslår ett nytt 

förslag till beslut.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag till beslut på sammanträdet: 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige 

1. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att genomföra en aktiv dialog 

med kringliggande arbetsplatser (bla byggarbetsplatserna) för att se till 

att deras anställda under arbetsdagen parkerar på de avgiftsfria 

parkeringarna vilka är avsedda främst för parkering mer än 6 timmar. 

2. att fler p-platser iordningsställas vid gamla idrottsplatsen. 

3. att Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att snarast återkomma med 

förslag på iordningställande av fler p-platser i centrala Kungsängen.  
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Marcus Sköld (M) föreslår efter ajourneringföljande förslag till beslut på 

sammanträdet: 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att höja 

parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 

parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

antagande. 

3. att ge samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 

att anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 

ovanstående beslut enligt förslaget.  

4. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra dialog med 

kringliggande arbetsplatser om att gratisparkeringarna bör användas 

som arbetsparkeringar. 

5. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med förslag på 

fler parkeringsplatser i Kungsängens centrala delar och om möjligheten 

till fler parkeringsplatser på ”Gamla IP” 

6. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utöka 

parkeringsövervakningen på de centrala parkeringarna. 

Beslutsgång 
Marcus Sköld (M) finner att det finns två förslag till beslut. Votering begärs.   
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Omröstningsresultat 
Den som röstar ja bifaller Marcus Sköld (M) förslag till beslut. Den som 

bifaller Catharina Andersson (S) förslag till beslut röstar nej. 

Ledamot  Ja Nej 

Catharina Andersson (S)  X 

Harry Holmström (S)  X 

Maikki Lemne (S)  X 

Marcus Sköld (M) X  

Sune Alsgren (M) X  

Jan Ramstedt (SD) X  

Andreas Åström (M) X  

Kjell A Johansson (V)  X 

Karl-Erik Lindholm (KD) X  

Anders Bjurefors (C) X  

Sören Fridman (L) X  
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Voteringen visar att det finns sju ledamöter för Marcus Skölds (M) förslag till 

beslut och fyra ledamöter emot förslaget.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Vi socialdemokrater Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Harry 

Holmström (S), reserverar oss mot förslaget om höjning av 

parkeringsavgifterna i Kungsängen. Vi anser inte att de ska höjas. Vi anser inte 

att en höjning påverkar tillgången på P-platser. 

Vi tycker att det är en felaktig åtgärd som inte löser den temporära 

parkeringsbristen som råder just nu. Vi välkomnar dock att den styrande 

minoriteten gått med på våra förslag:  

• att ha en aktivt dialog med de omkringliggande arbetsplatserna bland annat 

byggarbetsplatserna, för att hänvisa  de som arbetar där till de avgiftsfria 

parkeringarna som finns bland annat på gamla idrottsplatsen 

• att iordningsställa fler p-platser vid gamla idrottsplatsen samt  

• att kontoret får i uppdrag att snarast återkomma med förslag på 

iordningställande av fler p-platser  i centrala Kungsängen.  

Vi anser inte att avgifterna ska höjas utan att dessa tre åtgärder räcker för att 

minska beläggningen på de centrala parkeringarna i Kungsängen. 
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Nya parkeringsavgifter i Kungsängen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja 

parkeringsavgifterna enligt denna tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden beslutar att ge: 

1. Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa beslut om nya 

parkeringsavgifter under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

antagande.  

2. Samhällsbyggnadschefen delegation till och med 31 januari 2020 att 

anta och upphäva lokala trafikföreskrifter i syfte att verkställa 

ovanstående beslut enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 

ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 

parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt i Bro. Ett av syftena med 

parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 

Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 

ärenden.  

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 

stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 

hitta lediga parkeringsplatser framförallt i rusningstid. Av denna anledning har 

Tekniska avdelningen gjort en utredning inklusive förslag för att åtgärda 

problemet.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta om att höja parkeringsavgifterna enligt denna 

tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019 

 Parkeringspaketet Kungsängen 
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Ärendet 

Den 7 juni 2016 tog Kommunfullmäktige beslut om parkeringspaketet som var 

ett av flera steg i dåvarande Tillväxtkontorets uppdrag att se över 

parkeringssituationen i centrala Kungsängen samt Bro. Ett av syftena med 

parkeringspaketet var att genom införande av avgiftsbelagd parkering i centrala 

Kungsängen öka tillgången på lediga parkeringar i centrum för kortare 

ärenden.  

Gatuparkering 

Avgifter på parkeringsanläggningarna i Kungsängen har även påverkat 

gatuparkeringen inom området. Inom zonområdet är gatorna för smala för att 

medge parkering. På ett fåtal gator, som inte är viktiga för leveranstrafik kan 

emellertid sämre framkomlighet accepteras och parkering kan tillåtas så länge 

räddningstjänst och vinterväghållningsfordon kan komma fram. 

I parkeringspaketet var förslaget att avgifter skulle införas enligt en föreslagen 

zonindelning på de gator (Östervägen, Ekhammarsvägen, Korsängsvägen och 

Alkärrsvägen) där parkering tillåts samt att parkeringsförbud skulle införas på 

gator där vägbredden inte medger gatuparkering. Kontoret har i samråd med 

kommunens nuvarande entreprenör för gatu- och parkskötsel samt 

parkeringsövervakning kommit fram till att datumparkeringsregeln inte räcker 

för att utföra vinterväghållning och att det ska gälla ständigt parkeringsförbud 

på Alkärrsvägen samt parkeringsförbud under vintersäsongen på 

Ekhammarsvägen, Korsängsvägen och Östervägen. Detta ökar framkomlighet 

för alla trafikanter under vintersäsongen.  

Beslutet fattades av Tekniska nämnden den 30 oktober 2017. 

Ringvägen  

Ringvägen är under utbyggnad med flerbostadshus och kommer att bli en del 

av Kungsängens centrum när det är klart, vilket gör att Tekniska avdelningen 

vill utöka zon A så att den även omfattar Ringvägens parkeringsplatser. Detta 

på grund av det centrala läget. Innan ombyggnation av Ringvägen ingick den i 

zon B med 90 kommunala parkeringsplatser. Efter ombyggnationen kommer 

Ringvägen ha ca 80 kommunala parkeringsplatser och resten kommer bli på 

kvartersmark.  
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Figur 1. Förslag på ny zonindelning för zon A inkl. Ringvägen. 

 

Ökad belastning på centrumnära parkeringar i Kungsängen 

Under 2018 och 2019 har belastningen på parkeringarna ökat och de är under 

stora delar av dygnet fullbelastade, vilket innebär att det återigen är svårt att 

hitta lediga parkeringsplatser i framförallt rusningstid. Av denna anledning har 

Tekniska avdelningen gjort en utredning för att ta fram lämpliga åtgärder för 

att minska belastningen och på så sätt öka antalet lediga platser. Utredningen 

landande i ett antal olika förslag till åtgärder. Förslagen har utvärderats och för 

att tillgodose behovet av fler lediga platser i centrum har utredningen resulterat 

i nedanstående.  

 

Utredningen 

För att kunna utreda situationen samt att se konsekvenser av olika förslag har 

följande tagits i beaktande: 

1. Tidigare utredningar för parkeringspaket Kungsängen 

2. Beslutat parkeringspaket Kungsängen 

3. Beläggning på centrumnära parkeringar (zon A och zon C) 

4. Hur parkeringarna används genom att studera registreringar och 

betalningar (mindre än 3 timmar eller långtid) 

5. Jämförelse med andra närliggande kommuner 
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Resultat från utredning 

1. Tidigare utredningar Parkeringspaket Kungsängen 

År 2006 genomförde WSP en parkeringsutredning som visade på brist på 

infartsparkering, vilket ledde till ändrad reglering och att ett parkeringsdäck 

anlades år 2009. År 2013 genomfördes en ny utredning av Trivector i syfte att 

undersöka hur reglering kan användas för att effektivisera 

parkeringssituationen. När utredningen presenterades för Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott den 27 november 2013 fick dåvarande 

Tillväxtkontoret dels uppdraget att undersöka möjligheterna att bygga ut 

parkeringsdäcket på infartsparkeringen i Kungsängen, dels att anordna fler 

permanenta och tillfälliga parkeringsplatser samt att se över regleringen på 

parkeringsanläggningarna och anpassa dem utifrån olika behov. 

Under 2014 fortsatte därför arbetet med att Tyréns fick uppdraget att ta fram 

förslag samt kostnadsberäkning för en utbyggnad av parkeringsdäcket, vilka 

presenterades för Tekniska nämnden i informationsärenden 2015. Under 2014 

anlades även en tillfällig infartsparkering vid Ekensbergsvägen i Kungsängen 

(gamla ”Volvo-tomten”). Dessutom genomfördes ytterligare studier av 

parkeringssituationen på infartsparkeringen vid Enköpingsvägen. 

Under 2015 anlade dåvarande Tillväxtkontoret några mindre infartsparkeringar 

på outnyttjade ytor i nära anslutning till Kungsängens station. Utöver detta har 

kontoret samlat in omfattande statistik om parkeringsanläggningarnas 

användning vid olika tider på dygnet. 

Utredningar som gjordes 2015 i samband med parkeringspaketet visade också 

på att parkeringsanläggningarna inte alltid används på ett avsett och effektivt 

sätt. Grundsynen är att parkeringsanläggningar närmast centrum i första hand 

är till för kortare besök, medan det är mer accepterat att få gå en bit till 

målpunkten när man parkerar en längre stund, förutom på infartsparkeringarna 

där syftet är att pendlare ska parkera heldagar. Syftet med de olika 

parkeringsytorna har innan beslut om parkeringspaketet inte varit tydligt 

uttalat, men har i och med avgiftsbeläggningen och SL-accesslösningen 

klargjorts.  

Utredningar visade även att många kommunala parkeringar används av boende 

då avgiften för boendeparkering på kvartersmark gör att många väljer att 

parkera på kommunala parkeringar istället för att betala för boendeparkering.  

 

2. Beslutat Parkeringspaket Kungsängen 

I Upplands-Bro finns ett övergripande politiskt mål om att kommunen ska vara 

en ”Grön kommun i utveckling”. Dessutom finns i miljöplanen mer specifika 

mål om hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp. Forskning visar att 
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tillgång och pris på parkering är starkt kopplade till val av färdsätt och 

färdmedel. Med andra ord kan reglering av parkering vara ett mycket effektivt 

styrmedel för att bidra till att uppfylla de politiska målen genom att göra 

biltrafik med fossildrivna fordon mindre attraktivt och istället öka andelen 

gång-, cykel-, kollektivtrafik och biltrafik med eldrivna fordon. Erfarenheter 

från andra kommuner visar också att parkeringar med hög beläggningsgrad 

leder till ökad söktrafik, vilket i sin tur ökar trängseln, ger 

trafiksäkerhetsproblematik och högre utsläpp. Väl genomtänkta och effektiva 

parkeringslösningar kan däremot ge minskad söktrafik och därmed lägre 

utsläpp vilket i sig bidrar till att uppfylla miljömålen.  

I parkeringspaketet delades centrala Kungsängen in i olika zonområden och 

avgiftsnivåer. Det som beslutades och gäller för parkeringarna i Kungsängen 

idag är: 

 Zon A: Innerzonen som omfattar de centralt belägna 

parkeringsanläggningarna, vid Torget och Furuhällsplan. Dessa är 

tillgängliga för korta besök, exempelvis på Kulturhus, Kommunhus, 

butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. (avgiftsfri parkering i en 

timme och därefter en avgift på 5 kr/timme mellan kl. 8-18 på vardagar) 

 Zon B: Ytterzonen omfattar de parkeringsanläggningar på lite längre 

avstånd från centrum, såsom parkeringsplatserna vid Ringvägen och 

Bergaskolan ska användas för längre besök i centrumområdet, 

exempelvis av arbetande i centrum. (avgift på 2 kr/timme kl. 8-18 på 

vardagar) 

 Zon C: Infartsparkeringarna som ska tillgängliggöras för i första 

pendlare med månadskort eller längre periodtid. För resenärer med 

periodbiljett (30 dagar eller längre) på sitt SL Access-kort är det möjligt 

att lösa en parkeringsbiljett avgiftsfritt. Längsta tillåtna uppställningstid 

är 24 timmar. För övriga gäller däremot en avgiftsreglering på 5 

kr/timme kl. 8-18 på vardagar.  

 Zon D: Mer perifert belägna parkeringsanläggningar, såsom den 

tillfälliga infartsparkeringen vid Ekensbergsvägen (Volvotomten), 

parkeringar vid Gröna udden, gamla IP och delar av Strandvägen, samt 

parkeringar för rörelsehindrade föreslås vara fortsatt avgiftsfria. 

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar. 
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Figur 2. Gällande zonkarta, Parkeringspaketet. 

 

3. Beläggning på centrumnära parkeringar  

En undersökning är genomförd under våren 2019 avseende beläggningsgraden 

på kommunala parkeringar i centrala Kungsängen. Resultatet har sammanställts 

och en genomsnittlig belastning på parkeringarna har räknats fram vid flera 

tidpunkter mellan 8–13. Resultatet redovisas nedan. 

 
Figur 3. Diagram över genomsnittlig beläggning på parkeringsplatser i centrala Kungsängen 
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Parkering Lediga platser Parkerade bilar Max platser 

Gamla IP 41 48 88 

Infartsparkeringen, 
Enköpingsvägen 

24 347 370 

Infartsparkering, södra sidan av 
Kungsängens station 

0 11 11 

Östra Prästhagsvägen 
gatuparkering 

0 4 4 

Grusparkering vid korsning 
Strandvägen/Stationsbacken 

4 13 17 

Västra Strandvägen  9 5 14 

Tillfällig infartsparkering, 
Ekensbergsvägen (Gamla 

Volvotomten) 

50 25 75 

Torget - 3 tim,  28 72 100 

Gamla landsvägen - 3 tim 3 17 20 

Bergaskolan - 6 tim 2 24 26 

Furuhällsplan - 3 tim 11 69 80 

Furuhällsplan - 6 tim 1 29 30 

Gröna udden 15 7 22 

 

Resultatet av utredningen visar att beläggningen på framförallt Furuhällplan, 

Torget, Bergaskolan, Vårdcentralen (Gamla Landsvägen) samt 

infartsparkeringarna är i princip fullbelastade. Utredningen visar att 

parkeringarna som ligger något utanför centrum som exempelvis Gröna udden, 

Strandvägen och Gamla IP har många lediga platser. Genom att påverka 

beteende skulle dessa parkeringar kunna nyttjas bättre, de ligger i utkanten men 

har lagom gångavstånd till centrum.  

4. Hur parkeringarna används genom att studera registreringar och 

betalningar 

Genom att se över samtliga registreringar i parkeringsautomater och mobil-

appen har statistik tagits fram över hur parkeringarna nyttjas.  

Det syns hur länge ett fordon parkerar på vilken parkeringsplats och hur 

fordonen betalar avgiften.  Dock syns det inte om det är samma fordon/kort 

som används för att förlänga parkeringen (mer än 3 timmar) under samma dag 

på samma parkeringsplats inom zon A, exempelvis för att utnyttja 

gratistimmen vid fler tillfällen efter varandra. Dessutom syns det inte hur 

många fordon som registrerats på ett SL-kort på samma dag. Detta är viktiga 

aspekter att ha i åtanke när man läser resultatet. 
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Statistik från parkeringsautomater och mobil-appen visar att hur de olika 

betalsätten nyttjas. Resultatet på antal köp via app och parkeringsautomater 

under september 2019 redovisas nedan. 

 
Figur 4: Diagram över antal köp via app och automater på parkeringsplatser i centrala Kungsängen 
under september 2019 

Resultatet visar att det verkligen är smidigt att betala parkeringsavgifter med 

app framförallt vid Furuhällplan, Torget, Bergaskolan och Vårdcentralen 

(Gamla Landsvägen). Diagrammen visar att även parkeringsautomater används 

vid nästan alla parkeringsplatserna; men mest vid Torget där man parkerar 

kortare än 3 timmar och infartsparkeringen där alternativet finns att betala med 

SL-kort.  

5. Jämförelse med andra närliggande kommuner 

En jämförelse har gjorts med kommuner i närområdet samt inom ett ”lagom” 

avstånd från Stockholm som kan jämföras med Kungsängen läge. Jämförelsen 

redovisas i bilaga 4.  

Sammanfattning av resultatet i jämförelsen är: 

 Upplands-Bro kommun är den enda kommun som har en gratistimme. 

Övriga kommuner som har avgiftsbelagd parkering har avgift, förutom 

Upplands-Väsby som har gratis i 30 min och Haninge som har gratis i 3 

timmar vid köpcentrumet.  

 Enköpings kommun och Järfälla kommun har avgift hela dygnet medan 

övriga som har avgiftslagd parkering har tidsbegränsad avgift (dagtid). 
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 Samtliga kommuner som har avgiftsbelaglagd parkering har även avgift 

på helger, men inte Upplands-Bro och Huddinge.  

 Samtliga kommuner som har avgiftslagd parkering har avgift på 

infartsparkeringarna, men inte Järfälla kommun. 

 Kostnaden per timme är olika i samtliga kommuner som har avgiftslagd 

parkering. Upplands-Bro har den lägsta avgiften (mellan 2 kr/tim till 5 

kr/tim) och Haninge har den högsta avgiften (12 kr/30 min). 

 Järfälla, Knivsta, Huddinge, Haninge och Sollentuna har en dygnsavgift 

mellan 25 kr/dygn till max 250 kr/dygn. 

 Upplands-Bro, Huddinge och Haninge har SL-Accesslösning på 

infartsparkeringarna. I övrigt varierar avgiften för infartsparkeringarna 

mellan 5 kr/tim till 10 kr/tim eller 20kr/12tim och 15 kr/dygn.  

Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att avgifterna varierar kraftigt 

mellan kommunerna samt att nästan alla kommuner har olika lösningar för 

avgifter på parkeringarna. Det är svårt att jämföra då alla kommuner har olika 

förutsättningar vad gäller framförallt avstånd, storlek på centrum, antal 

parkeringsplatser, p-norm och hur välfungerande kollektivtrafik kommunen 

har.  

Det som tydligt framgår är att avgiften per timme är lägst i Upplands-Bro och 

att Upplands-Bro har en gratistimme.  

 

Förslag till åtgärd 

Med utredningar, studier, insamlad statistik samt miljömål som grund har 

Samhällsbyggnadskontoret utgått från följande utgångspunkter och principer: 

1. Effektivitet: Det begränsade antal allmänna parkeringsplatser som 

finns ska användas på effektivast möjliga sätt i syfte att öka möjligheten 

att hitta en ledig parkering. 

 Reglering och information ska styra fordonsförare till rätt 

anläggning.  

 Parkeringsanläggningar närmast centrum ska tillgängliggöras för 

korta besök, exempelvis på Kulturhus, kommunhus, butiker, apotek, 

vårdcentral och restauranger. 

 Parkeringsanläggningar längre bort ska användas för längre besök, 

exempelvis av personer som arbetar i Kungsängens centrum. 

 Infartsparkeringarna ska tillgängliggöras för pendlare. 

 Boendeparkering ska i första hand lösas på kvartersmark. 

2. Hållbarhet: Reglering och utformning av parkering ska användas för 

att bidra till ett hållbart transportsystem. 
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 Reglering av parkering ska ses som ett medel att uppmuntra gång-, 

cykel- och kollektivtrafik till centrum och pendeltågsstation. 

 Laddplatser ska anläggas för att underlätta för eldrivna fordon. 

 Utrymme för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska 

prioriteras. 

3. Balans: Reglering och försiktig utbyggnad av centrum- och 

infartsparkering för att skapa en balans mellan utbud och efterfrågan. 

 Balans mellan utbud och efterfrågan på parkering för att minska 

söktrafik och de trafiksäkerhetsrisker och den miljöpåverkan denna 

medför. 

 Minskade skillnader i villkor för parkering på kvartersmark 

respektive allmänna parkeringar i syfte att styra boende att i första 

hand hyra en parkering på kvartersmark 

För att lösa de problem som finns idag med hög belastning på centrumnära 

parkeringar i Kungsängen och möta den förväntade framtida ökade efterfrågan 

på parkeringar samt för att skapa bättre tillgänglighet på lediga platser bedömer 

kontoret att följande åtgärder behöver genomföras: 

1. Behålla gratistimmen på parkeringarna inom zon A. 

2. Höja avgiften från 5kr/tim till 8 kr/tim inom zon A och zon C. 

3. Höja avgiften på Ringvägen från 2 kr/tim till 8 kr/tim samt utöka zon 

A så att Ringvägen inkluderas.   

Förslag för nya avgifter i olika zonområden redovisas i bilaga 2. 

Statistik från parkeringsautomater och mobil-appen visar att gratistimme har ca 

63% av totalt antal köp per automat under ett år inom zon A. För att möjliggöra 

kortare besök än tre timmar i centrum så föreslår Tekniska avdelningen att 

gratistimmen ska behållas inom zon A.  

I samma statistik framgår även att SL-kort har ca 25% av totalt antal köp per 

automat under ett år inom zon C som är ganska nära parkeringspaketet mål (att 

infartsparkeringar ska tillgängliggöras för i första hand pendlare med 

månadskort eller längre periodtid).  

För att få ytterligare kontroll på infartsparkeringarna så arbetar Tekniska 

avdelningen med att begränsa så att det enbart går att parkera ett fordon i taget 

per SL-kort. I dag kan man registrera flera bilar på samma kort och då parkera 

flera bilar samtidigt, vilket innebär att det missbrukas. Tekniska avdelningen 

arbetar även med att hitta möjliga lösningar för att skapa fler platser inom 

befintlig infartsparkering i Kungsängen.  

För att minska den idag höga beläggningsgraden på parkeringsplatser inom zon 

A och zon C är en effektiv lösning att höja avgiften från 5kr/tim till 8 kr/tim. 

Detta är inte en orimlig kostnad i jämförelse med andra kommuner, dessutom 
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kan det bidra till att fler väljer mer perifera parkeringar som är gratis för 

långtidsparkering. Det skulle då bidra till att centrumnära parkeringar används 

till det de är tänkta att användas för det vill säga kortare besök exempelvis på 

Kulturhus, Kommunhus, butiker, apotek, vårdcentral och restauranger. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut leder till minskad söktrafik och sänker den trängsel, 

miljöpåverkan och de trafiksäkerhetsproblem som denna kan medföra, vilket är 

positivt för barns säkerhet och hälsa.  

Vidare kan förslaget leda till att fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum 

och pendeltåg. Detta är färdmedel som till skillnad från biltrafik kan användas 

av barn och ungdomar på egen hand. En ökad andel av dessa färdmedel kan 

därmed innebära att fler barn tar sig till centrum och pendeltåg på egen hand 

istället för att bli skjutsade med bil.   

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. teknisk chef 

 

Therese Eriksson 

 

Enhetschef gata/park/trafik Afsaneh Kasiri 

   Projektingenjör 

Bilagor 

1. Bilaga 1 – Parkeringsplatser i centrala Kungsängen (tabell)  

2. Bilaga 2 – Förslag för nya parkeringsavgifter inom zon A och zon C 

(tabell)  

3. Bilaga 3 - Förslags karta på parkeringspaketet (kartbild) 

4. Bilaga 4 – Jämförelse med andra kommuner (tabell) 

5. Bilaga 5 – Parkeringspaketet Kungsängen 2016 

 

Beslut sänds till  

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-11-07 KS 19/0619  

Kommunstyrelsen 
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Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 

antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010, upphävs. 

2. Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 

kommun antas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun gäller 

från och med 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har den 7 november 2019 beslutat föreslå nya Miljö- 

och hälsoskyddsföreskrifter till Kommunfullmäktige för antagande. 

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 

och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 

en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 

omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 

gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 

sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar Lokala 

miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens 

bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora 

lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att 

kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade 

och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång 

för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet Efter 

återremiss har miljöavdelningen genomfört en översyn av §§ 5 och 7 och gjort 

vissa justeringar i förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019 

 Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 

november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  
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 Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 

kommun 

Barnperspektiv 

Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av 

miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre 

välutvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika 

typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel 

fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i 

kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 

november 2019 

2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2019 

3.  Förslag till Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro 

kommun 

Beslut sänds till 

 Bygg- och miljönämnden 
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Bygg- och miljönämnden 

PROTOKOLLSUTDRDAG 

Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 105 Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för
Upplands-Bro kommun 
Dnr ADM.2018.511 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;

a) 6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.

b) 7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.

c) 10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation 
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) reserverar 
sig enligt följande text: 

”Grundvattentäkter § 7 bör i sin helhet ingå i föreskrifterna då detta föreskrivs i 
9 kap. 10 § miljöbalken. Eldning § 10 Då övriga närliggande kommuner 
tillämpar föreslagna tidsperioder är det bland annat ur tillsynssynpunkt bättre 
att ha samma period. Vidare är det lämpligare att avsluta eldningen tidigt på 
våren då störningarna av utevistelserna på grund av eldning blir mer frekventa 
än på sen sommar.” 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar. 
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Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera 
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På 
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade 
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att 
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att 
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en 
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019,

reviderad 21 oktober 2019.
 Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70
 Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12

 Miljöbalken (1998:808)

 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF
2010-12-16, § 147)

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
Cirkulär 12:41, SKL, 2012.

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016
(FÖP 2016)

 VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13
 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018
 Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FN-

förbundet, 2019.

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag
om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla
från och med 1 januari 2020.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering

Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.   

PROTOKOLLSUTDRDAG 

Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 
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Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de
tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december
2010.

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar
förslag om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro
kommun.

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
att miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
ska gälla från och med 1 januari 2020, i enlighet med förvaltningens
förslag med följande ändringar;

d) 6 §, sista meningen har följande lydelse;
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon
som stannats vid broöppning.

e) 7 §, utgår och följande paragrafnummer justeras
utifrån det.

f) 10 §, har följande lydelse;
Det är förbjudet att under tiden 16 maj – 31 augusti att
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område.

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande 
Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRDAG 

Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
 2019-09-17, 

Rev 2019-10-21 
ADM.2018.511 KS 18/0406 

Bygg- och miljönämnden 
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Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag 

om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de 

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 
antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010. 

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla 
från och med 1 januari 2020. 

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering 
Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 
en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 
omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 
gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 
sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar. 
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera 
Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På 
grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade 
föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att 
de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att 
medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 
den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en 
översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter.  
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Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019, reviderad 

21 oktober 2019. 
• Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70 
• Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12 
• Miljöbalken (1998:808) 
• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
• Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF 2010-

12-16, § 147) 
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Cirkulär 

12:41, SKL, 2012. 
• Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016 (FÖP 2016) 
• VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13 
• Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 
• Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FN-

förbundet, 2019. 

Ärendet 
Miljöavdelningen har tagit fram ett förslag om miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, bilaga 1-3. Förslaget 
innebär att nya föreskrifter har tillkommit och en del tidigare föreskrifter 
omformulerats samt någon tagits bort. Förslaget innebär också en ny 
dokumentstruktur med egen rubrik för information under varje 
ämnesavdelning. Den nya layouten ska förtydliga kring vad som är 
kommunens lokala föreskrifter och vad som är annan relevant gällande 
lagstiftning inom området. 

För att kommunen ska få inrätta lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan 
att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 
den enskildes frihet. Miljöavdelningen bedömer att förslaget uppfyller kraven. 

Bygg- och miljönämnden föreslog den 4 oktober 2018, § 70, 
kommunfullmäktige att anta förslag om lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018, § 12, att återremittera 
ärendet för att se över §§ 5 och 7, bilaga 4. 

Miljöavdelningen har genomfört en översyn av §§ 5 och 7. Bestämmelsen om 
spridning av gödsel föreslås vara som i de nu gällande 
hälsoskyddsföreskrifterna, bilaga 5, med information om annan gällande 
lagstiftning. Bestämmelsen om anmälningsplikt för grundvattentäkter anser 
miljöavdelningen vara väl motiverat, tjänsteskrivelsen är kompletterad med 
underlag för detta. 
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Motivering till inrättande av nya föreskrifter 

Avlopp och toalett 2-3 §§ 
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en 
anmälan för inrättande av avloppsanläggning där vattentoalett inte är 
inkopplad. I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter föreslås 
denna anmälan fortsättningsvis vara utvidgad till tillståndsplikt inom vissa 
känsliga områden. I kommunens policy för enskilt avlopp pekas några områden 
ut som extra känsliga utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I dessa områden 
är det extra angeläget att minimera utsläpp från avlopp som kan påverka miljön 
negativt och/eller som kan orsaka olägenhet för människans hälsa, vilket 
motiverar denna utökade bestämmelse. Utpekade områden finns i kartbilaga 1. 
Föreskriften kan fattas med stöd av 13 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av annat slag av toalett 
än vattentoalett har lagts till. Den nya paragrafen innebär att torrtoaletter, 
förbränningstoaletter och förmultningstoaletter ska anmäls till bygg- och 
miljönämnden innan de inrättas. Detta ger nämnden möjlighet att kontrollera 
att det finns ett miljö- och hälsoskyddssäkert omhändertagande av det 
uppkomna avfallet, om det så innebär kommunal latrinhämtning eller dispens 
för eget omhändertagande. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 3, 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Under informationsstycket ”Annan gällande lagstiftning och information” har 
annan gällande relevant lagstiftning lagts in. Mycket av informationen finns 
med i gällande hälsoskyddsföreskrifter idag men på ett otydligt sätt. 
Miljöavdelningen anser att det är tydligare att flytta ut sådan information till ett 
eget stycke så att den inte misstas för att vara en lokal föreskrift. I 
informationen har även dagvattendamm lagts till som exempel på annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till. 

Under stycket om annan gällande lagstiftning och information har 
miljöavdelningen även lagt till information om att det inte är lämpligt att tvätta 
motorfordon och båtar direkt på hårdgjord yta med hänvisning till 
hänsynsreglerna i miljöbalken.  

Djurhållning 4 § 
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis 
krävas tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla de enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899), 39 §, nämnda djur. 
Paragrafen föreslås dock revideras till att gälla även områden med 
områdesbestämmelser med stöd av hur lagstödet är formulerat. I kommunen 
finns två områden med områdesbestämmelser, Tjusta och Storhagen. 
Miljöavdelningen föreslår även att föreskriften ska medge undantag för 
hållande av 4 hönor eller färre och att endast giftig orm ska kräva tillstånd. Nya 
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domar visar att människors oro för ormar inte är skäl nog för en kommun att 
kräva tillstånd på orm. Djurskyddet regleras redan i annan lagstiftning och 
smittrisken är inte större än för andra sällskapsdjur. 

Gödselhantering 5 § 
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis 
vara förbud för spridning av gödsel närmare än 50 meter ifrån bostadshus inom 
detaljplanelagt område. Även kravet på att sprida gödsel på ett sådant sätt att 
det inte uppstår luktolägenheter för boende bör finnas kvar samt att organiska 
gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det 
sprids och brukas ner. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 2 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har det lagts till 
information om att Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som 
nitratkänsligt, således råder det extra försiktighetsmått vid spridning av gödsel i 
kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i Jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS 
2004:62 och SJVFS 2015:21. 

Även information om att det enligt 37 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd råder anmälningsplikt för att anordna en gödselstad 
eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan har lagts 
till. 

Luftvård och tomgångskörning 6 § 
I Upplands-Bro kommun förekommer stillastående förbränningsfordon, främst 
inom yrkestrafik, som hålls i gång på ett omotiverat sätt. Detta innebär onödiga 
utsläpp som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Det motiverar 
att tomgångskörningen regleras i miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

Förslaget överensstämmer med tidigare bestämmelse i lokala 
hälsoskyddsföreskrifter men innebär att stycket ”inom detaljplanelagt område” 
tas bort och att omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som 
stannat vid broöppning eller järnvägsövergång. Stillastående 
förbränningsfordon är en hälsorisk även utanför detaljplanelagda områden. En 
kall motor ger upphov till större utsläpp. Både Väg 263 vid Erikssund och Väg 
841 vid Stäket kommer att byggas om och få öppningsbara broar. Föreskriften 
reglerar även tomgångskörningsförbud vid järnvägsövergångar vilket är 
motiverat av att hela kommunen genomkorsas av järnvägen och föreskrifterna 
ska gälla flera år. 

Punkt 2 gör gällande att förbudet inte gäller om motorn är i gång för att driva 
annan anordning på fordonet som inte är kopplat till uppvärmning eller 
luftkonditionering. Med annan anordning menas här t ex. frys- och kylaggregat 
på matvaruleveranser. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 1, 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Grundvattentäkter 7 § 
En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av nya 
grundvattentäkter inom områden som markerats ut på kartbilaga 2 har lagts till. 
Den nya föreskriften syftar till att minska risken för att knapphet på sött vatten 
uppkommer vid inrättande av nya grundvattentäkter och för befintliga brunnar 
inom dessa områden. 

Föreskriften kan fattas med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. Paragrafens första 
stycket gör gällande att alla anläggningar för grundvattentäkter ska inrättas och 
användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 
uppkommer. I andra stycket samma bestämmelse bemyndigas kommunerna att 
– i de fall det inte krävs tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken – föreskriva att det ändå ska krävas tillstånd av kommunen eller 
anmälan till kommunen för att inrätta och använda en ny anläggning för 
grundvattentäkt i områden där knapphet på sött vatten råder eller befaras 
uppkomma. Kommunen får även föreskriva anmälningsplikt, dock inte 
tillståndsplikt, för sådana anläggningar som redan finns inom angivna 
områden. 

Begreppet ”knapphet på sött grundvatten” omfattar såväl det fallet att brunnar 
sinar som att brunnar drabbas av saltvatteninträngningar. Förslaget på 
anmälningsplikt för både befintliga och nya grundvattentäkter, inom de 
områden som markerats ut på kartbilaga 2, är för att kommunen ska kunna 
kartlägga, bedöma och minimera riskerna att vi får bostäder som inte har 
tillgång till vatten i tillräcklig utsträckning eller av godtagbar kvalitet. 

Av 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
framgår också bland annat ”I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för 
människors hälsa skall en bostad särskilt; punkt 6. ha tillgång till vatten i 
erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, 
personlig hygien och andra hushållsgöromål.” 

De rödmarkerade områdena på kartbilaga 2 indikerar områden där det bedöms 
vara upp till 50 procent risk för saltvatteninträngning i grundvattentäkterna. Då 
stora delar av de markerade områdena ligger utanför den kommunala 
vattenförsörjningen, både befintlig och planerad, är det viktigt att säkerställa en 
långsiktig hållbarhet för den enskilda vattenförsörjningen. Något som också 
belysts ibland annat Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro 
2016 (FÖP 2016), VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018, Regionala 
vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 samt i de global målen för 
hållbar utveckling som antogs i september 2015 ”Agenda 2030”.  

Ur FÖP 2016 s. 104 
”Bergborrning för dricksvatten i områden med risk för 
saltvatteninträngning. I vissa områden i kommunen finns fickor med 
saltvatten i bergrunden. Det har sitt ursprung i den forntid då delar av 
Sverige var täckt av salt eller bräckt vatten. Du kan se områdena i kartan 
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med rubriken ”Saltvatteninträngning” i dokumentet 
Planeringsförutsättningar. Om du borrar efter dricksvatten eller bergvärme 
och stöter på en sådan saltvattenficka så kan dricksvattnet bli otjänligt. 
Därför finns restriktioner för borrning i vissa lägen.” 

Ur VA-plan antagen 2018-06-13 

VA-översikt, 2.2 Enskild VA-försörjning, 2.2.1 ”Dricksvatten”, s 24 
”Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men 
det är svårt att ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar 
med topografin i landskapet där låglänta områden ger högre risk för relikt 
saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar beror 
främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller anmälan och att 
kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för 
vattentäkterna.” 

Plan för enskilt VA, 9. ”Handlingsplan” s 54 
”Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt 
följande handlingsplan (urval):• Kommunen ska öka kunskapen om 
grundvattnet i kommunen och den enskilda vattenförsörjningen.• Bygg- och 
miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och 
avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.” 

Ur Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, s. 22 
”Det är viktigt att det i kommunernas översiktsplaner redovisas områden 
med risk för förhöjda halter av skadliga ämnen eller risk för 
saltvatteninträngning, så att detta kan användas som underlag för bland 
annat prövning av bygglovsärenden. Hårdare reglering kan införas genom 
att ställa krav på tillstånd för enskilda brunnar. Det är också viktigt att 
respektive kommun stödjer kommuninvånare med provtagning och 
vägledning kring brunnskonstruktion och placering av brunnar. Flera av de 
större enskilda vattentäkterna kan behöva vattenskyddsområden eller 
uppdaterade skyddsföreskrifter.” 

Ur ”Glokala Sverige, Arbetsbok – Agenda 2030” 2019, s. 23 om Mål 6 Rent 
vatten och sanitet till alla  

”Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl 
skyddet av vattnet som dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska 
renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också av flera svenska lagar som 
till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots en god 
tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra 
vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många 
svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är ansvariga för att genomföra 
flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten både i 
rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner 
arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist och sinande 
brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.” 
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Värmepumpar 8 § 
En egen rubrik för värmepumpar föreslås. Det är av betydelse att nya 
anläggningar och anordningar som nyttjar yt-, grundvatten eller mark som 
värmekälla placeras på sådant sätt att de inte påverkar de befintliga 
anläggningarna negativt. Det är också viktigt att anläggandet sker på sådant sätt 
att grund- och ytvatten skyddas. 

Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en 
värmepumpsanläggning. Paragrafen ger också kommunen rätt att föreskriva 
om att det ska krävas tillstånd från nämnden att inrätta en sådan anordning 
inom kommunen eller inom vissa områden inom kommunen. I förslaget ser 
föreskriften i stort sett ut som idag gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
Ordet ”värmepumps” har lagts till ordet ”anläggning” så att det står 
värmepumpsanläggning. Samma formulering finns i lagstödet som föreskriften 
är baserad på. Föreskriften hänvisar också, förutom till kartbilaga 1, även till 
kartbilaga 2 som gäller risk för saltpåverkan i bergborrade brunnar. Syftet är 
precis som för vid inrättandet av nya dricksvattenbrunnar att minska risken för 
knapphet på sötvatten. 

Eldning 9-10 §§ 
I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter, för att minimera 
negativa effekter på människors hälsa och miljön och undvika olägenheter som 
kan uppkomma vid eldningen, är föreslagen regleringen kring skötsel och 
tillsyn av eldning fortsatt relevant för kommunen. Föreskriften kan fattas med 
stöd av 40 §, punkt 7, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

En ny föreskrift har lagts till. Den nya föreskriften innebär att det inom 
detaljplanelagt område är förbjudet att under perioden 1 april – 30 september 
elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. Föreskriften syftar till att minska 
risken för olägenhet i form av lukt och rök samt att värna om människors hälsa. 
Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 8, förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

I motiven (prop. 1994/95:119 ”Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen 
och andra luftföroreningar”, s. 18) till varför kommunerna borde ges 
möjligheter att i viss omfattning meddela begränsningar även av sådan eldning 
inom planlagt område uttalas att ”Utomhuseldning av löv, kvistar m.m. är 
olämpligt i tätortsmiljö. Sådan eldning sker under ofullständig förbränning och 
ger upphov till höga utsläpp av kolväten. Röken skapar ofta allvarliga problem 
för astmatiker och andra känsliga människor. Löv och mindre kvistar 
innehåller värdefulla näringsämnen som bör återföras till marken. Lokal 
kompostering är ett bättre alternativ än förbränning.”. 

Tidsperioden som förbudet ska gälla har jämförts med några andra kommuner. 
Håbo har förbud 1 april – 30 september, ”…ger ofta upphov till störningar för 



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 8 (9)  
2019-09-17, 
Rev 2019-10-21 

ADM.2018.511 
 
 

närboende. De får in rök i sina bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera 
trädgårdsavfallet eller köra iväg det till Återvinningscentralen.”, Knivsta och 
Norrtälje har samma förbud. Av Järfällas föreskrifter framgår följande: 
”…Torrt trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar får eldas endast 
på Valborgsmässoafton om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte 
strider mot andra föreskrifter eller beslut.” 

8 § i gällande hälsoskyddsföreskrifter, om miljögodkända eldningsanordningar, 
har tagits bort då det saknas lagstöd, dock ska braskaminer, kakelugnar och 
braskassetter med flera vara CE-märkta eller klara utsläppskraven i enlighet 
med Boverkets byggregler. Anmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen 
hanteras i särskild ordning, vilket har lagts till som information.  

Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har lagts till 
information om att eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för 
närboende, att trädgårdsavfall, såsom löv och mindre kvistar, i första hand bör 
komposteras, att torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras lämnas till 
Kretsloppscentralen.  

Dispens 11 § 
Denna paragraf finns med för att bygg- och miljönämnden ska kunna medge 
dispens från de föreskrifterna om så behövs och om så kan ske utan väsentlig 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Övergångsbestämmelser 12 § 
Reglerar när miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna träder i kraft samt att äldre 
lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som startat innan dessa föreskrifter 
började att gälla. 

Övrigt 
Rubrikerna ”Ansökan och anmälan”, ”Avgifter” och ”Sanktioner” har lagts i 
slutet som information eftersom detta redan regleras i annan lagstiftning. 
Miljöavdelningen erinrar om att Kommunen skyndsamt ska underrätta 
länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat. 

Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska 
kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla 
tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. 

Barnperspektiv 
Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av 
miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre väl 
utvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika 
typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel 
fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i 
kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper.  
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UBKFS 20XX:XX 
 

Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
Fastställda av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx. 

Med stöd av 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.  

Inledande bestämmelser 
1 §  Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

Avlopp och toalett 
2 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inom detaljplanelagt område, 

samt inom de områden som anges i kartbilaga 1 till denna föreskrift, inrätta annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ska anslutas. Exempelvis avloppsanordning 
för bad-, disk- och tvättvatten och dagvatten 

3 §  Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta annat slag av toalett än 
vattentoalett. Exempelvis torrtoalett, förbränningstoalett, förmultningstoalett och 
urinsorterande lösningar. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd från 
bygg- och miljönämnden för att: 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller 
2. ansluta en toalett till befintlig avloppsanordning. 



2 
 

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en 
anmälan till Bygg- och miljönämnden för att: 

1. inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till, såsom till 
exempel dagvattendamm eller avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 
utanför de områden som anges i kartbilaga 1. 

2. ändra en avloppsanordning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

Det är enligt miljöbalkens hänsynsregler inte lämpligt att tvätta av båtar, bilar och andra 
motorfordon som ger upphov till ett förorenat tvättvatten direkt på gatan. Detta vatten är att se 
som ett avloppsvatten som ska renas innan det släpps ut till intilliggande recipienter. Tvätt får 
göras på platser med godkända tvättanläggningar, såsom automattvättar eller Gör-det-själv- 
hallar. 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver 
tillstånd enligt 5 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
tillstånd/anmälan enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller om avloppsanordningen är 
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Djurhållning 
4 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden att inom detaljplanelagt område, eller 

område med områdesbestämmelser att hålla: 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra hönor eller 

färre. 

3. Giftorm 

Gödselhantering 
5 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, slam eller annat organiskt 

gödselmedel spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om 
vindriktning är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår. 
 
Organiska gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan 
det sprids och brukas ner. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som nitratkänsligt, således råder det extra 
försiktighetsmått vid spridning av gödsel i kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i 
Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring, SJVFS 2004:62 och SJVFS 2015:21. 

Enligt 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en 
anmälan till bygg- och miljönämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom område med detaljplan. 
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Luftvård och tomgångskörning 
6 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) 

minut. Detta gäller dock inte: 

1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t. ex. i en trafikkö, eller 
2. om motorn är igång för att driva annan anordning på fordonet som inte är kopplat till 

uppvärmning eller luftkonditionering. 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning. 

Värmepumpar 
7 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta en 

värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark 
som värmekälla inom detaljplanelagt område eller inom de områden som anges i 
kartbilaga 1 och 2 till denna föreskrift. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till 
bygg- och miljönämnden för att i övriga områden än vad som framgår i 8 § att inrätta en 
värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som 
värmekälla. 

Anmälan eller tillstånd krävs inte för större värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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Eldning 
8 §  För skötsel och tillsyn av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att 

lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske 
med för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet 
endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller 
andra kemikalier. 

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska 
sparas hos ägaren av anläggningen i minst fem år. 

9 §  Det är förbjudet under tiden 16 maj – 31 augusti att elda löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område 

Annan gällande lagstiftning och information 

Eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för närboende. Trädgårdsavfall 
såsom löv och mindre kvistar bör i första hand komposteras, torrt trädgårdsavfall som inte kan 
komposteras lämnas till Kretsloppscentralen. Regler om transport och annan hantering av 
trädgårdsavfall finns i kommunens avfallsföreskrifter.  

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 

Braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera ska vara CE-märkta eller klara 
utsläppskraven i Boverkets byggregler för att få installeras. Vid installation krävs 
bygganmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen. 

Dispens 
11 §  Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske 

utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Övergångsbestämmelser 
12 §  Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla. 

Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa 
föreskrifter träder i kraft. 

Ansökan och anmälan 
Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för 
tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. 

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en 
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga 
och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det 
som anmälan eller ansökan avser. 
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Avgifter 
Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt 
den föreskrift om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit. 

Sanktioner 
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter 
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Cykelstrategi 2020-2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi 2020–2025. 

Sammanfattning 

Tekniska avdelningen har sett ett behov av att ta fram en cykelstrategi för 

Upplands-Bro kommun som ska gälla för perioden 2020–2025. 

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker 

cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 

transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska 

resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre 

folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro kommun. 

Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid 

utbyggnad av gång- och cykelvägar. Cykelstrategin ska vara ett komplement 

till Gång- och cykelplanen med syftet att öka cyklandet, utveckla planeringen, 

utbyggandet och driften av cykelvägnätet som en del i det hållbara 

transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteendet i kommunen 

och skapa nya resmönster. 

Tekniska nämnden beslutade 24 maj 2019 att skicka förslaget på remiss till 

cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet har valt att inte svara på remissen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2019 

 Cykelstrategi 2020 – 2025, den 20 april 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2019 

 Protokollsutdrag §43 Tekniska nämnden 24 maj 2019 

 Protokollsutdrag §31 från Tekniska nämnden 8 april 2019 
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Ärendet 

Tekniska avdelningen har tagit fram en Cykelstrategi för Upplands-Bro 

kommun som ska gälla för perioden 2020–2025.  

 Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

 Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

 Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa 

åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- 

och tillgänglighetsprogram. 

 Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar 

cyklande och var det geografiskt finns starkast potential för att öka 

cyklandet i det kommunala vägnätet. 

 Skapa en bra grund för framtida verktyg för framtidens åtgärdsplan och 

visa befintliga möjligheter 

Cykelstrategins innehåll 

Cykelstrategin utgår från de utmaningar som en ökad inflyttning till kommunen 

innebär.  

Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar: 

 Få fler människor att cykla både oftare och längre.  

 Förtätning av cykelbanor som kopplar ihop områden både inom och 

mellan tätorterna. 

 Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen. 

 Öka möjligheterna för vintercykling, som drift och underhåll av 

cykelbanor.   

 Mobility Management, ett koncept för att främja hållbara transporter 

och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder 

och beteenden. 

 Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen och de 

åtgärder som genomförts för att främja cyklandet. 

 

Följande stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin: 

 Trafik och tillgänglighetsprogrammet 

 Parkeringspaketet, i vilket ett av målet är att byta resmönster och 

resvanebeteende i kommunen. 

 Cykelundersökning för kommunanställda.  

 Säkra skolvägar, enkätundersökning. 
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Strategin är ett levande dokument som kommer uppdateras löpande under 

giltighetstiden av Samhällsbyggnadskontoret om behov uppstår, med underlag 

från genomförda undersökningar och guideverktyg.  

Barnperspektiv 

Cykelstrategin ska syfta till att öka cyklandet samt att utveckla planering, 

byggande och drift och underhåll av cykelsystemet som är en del i det hållbara 

transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och 

självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som 

lägger grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som 

underlättar barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller 

verksamheter är positivt. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell   

Kommundirektör  Mathias Rantanen 

 Samhällsbyggnadschef  

Bilagor 

1. Cykelstrategi 2020–2025 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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Strategi för ökad och säker cykling i Upplands - Bro kommun
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av 
Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil 
stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en 
mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 
boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds 
avstånd. 

Cykelstrategi 2020–2025 

Text: Afsaneh Kasiri, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  

Verktyg utvecklare och karta: Mohamed Bouabid, Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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Inledning 
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och 

säker cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera 

långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling 

kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i 

tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.  (Regeringskansliet, 2017) 

Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro 

kommun.  

Cykelstrategin ska ligga till grund för kommunens arbete med att 

främja cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor jämfört med 

bilresor. Upplands-Bro kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av 

bilåkande i kommunen minskar, idag är biltrafiken ofta prioriterad. 

För att minska biltrafiken krävs bl.a. att förutsättningarna för gång- 

och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många fördelar 

med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad 

livskvalité, bättre framkomlighet m.m. Potentialen för att öka 

cykelresorna i Upplands-Bro kommun är stor både när det gäller 

arbetspendling och för elever att ta sig till och från skolan. Inom 

tätorterna är avstånden till de olika målpunkterna sällan över 5 km. 

Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan flera 

tätorter i kommunen. Det finns även goda målpunkter för 

cykelturism.  
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Om cykelstrategin 

Syfte 
Kommunen har redan en gång- och cykelplan inriktad på konkreta 

åtgärdsförslag vid utbyggnad av gång- och cykelvägar medan syftet 

med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla 

byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det hållbara 

transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i 

kommunen och skapa nytt resmönster.  

Mål 
Målet är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till år 

2025 (basår 2020)1. I samband med detta ska trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter förbättras för att uppnå Nollvisionen. 

Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

 Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

 Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet 

och redovisa åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras 

i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

                                                 

1 0,4% ökning per invånare och år 

 Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som 

påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast 

potential till ökad cykling utmed det kommunala vägnätet 

 Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa 

befintliga möjligheter 

Avgränsning och målgrupper 
Strategins direkta målgrupper är medborgare samt politiker och 

tjänstemän inom organisationen Upplands-Bro kommun, och 

samarbetspartners såsom Trafikverket, grannkommuner, Region 

Stockholm och andra intressenter.  
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Omfattning 

Nulägesbeskrivning: hur är det i kommunen idag? 
Idag har Upplands-Bro kommun inte ett tillräckligt bra cykelnät. 

Cykelvägnätet är inte heltäckande i kommunen. Det är möjligt att nå 

de flesta viktiga målpunkter i kommunen med cykel antingen på 

cykelbanor eller på lokalgator med liten biltrafik. Det finns dock 

brister i cykelvägssystemet som innebär att framkomligheten för 

cyklisterna försvåras och att restiderna med cykel förlängs. I och 

med de stora exploateringsprojekten som sker idag och planeras för 

framtiden, behöver cykelnätet successivt kompletteras. Cykelnätet 

har vuxit fram under många år med inriktningen att skapa trafiksäkra 

och tillgängliga förbindelser. För att förbättra framkomligheten samt 

att skapa hållbara transporter har kommunen tagit fram denna 

cykelstrategi för perioden 2020–2025.   

Ett antal stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin. Till 

exempel: 

 Trafik-och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år. 

 Den 07 juni 2016 antog Tekniska nämnden ett parkeringspaket 

för Kungsängen. Ett av målet är att byta resmönster och 

resvanebeteende i kommunen. 

 Genomförd cykelundersökning för kommunanställda. Denna 

gjordes oktober 2018 (trafikmånad) via online-enkät. Resultatet 

presenteras i cykelstrategins kartberättelse.  

 Enkät Säkra skolvägar genomfördes i oktober 2018 

(trafikmånad). Resultatet presenteras i cykelstrategins 

kartberättelse.  

Barnperspektiv  
Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet samt att utveckla 

planering, byggande samt drift och underhåll av cykelsystemet som 

är en del i ett hållbart transportsystem. Det är viktigt för barns och 

ungdomars utveckling och självförtroende att de kan röra sig fritt i 

samhället. Ett transportsystem som lägger grunden för en bättre 

hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som underlättar barns och 

ungas möjligheter att själva kunna ta sig till sina skolor eller 

verksamheter är positivt. Det finns en stor potential att öka både 

antalet resor och anslutningsresor med cykel. En potential som leder 

till minskad trängsel, bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer, ökat 

kollektivtrafikresande och ett starkare näringsliv. 

I och med att befolkningen ökar i kommunen så ökar även behovet 

av trafiksäkra och tillgängliga miljöer, framförallt för oskyddade 

trafikanter. 
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Cykelvägnätet – 2019  
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Cykelparkeringar – 2019  
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Fler människor ska 
cykla mer 

Förtätning av 
kopplingar mellan och 

inom tätorterna 

Bygga nya 
cykelparkeringar och 
förbättra de befintliga 

cykelställen 

Lånecykelsystem 
och cykelförmåner för 

kommunanställda 

Vintercykling (Drift 
och vinterunderhåll) Mobility Management 

Uppföljning och 
utvärderingar  

Fokusområden 
Cykelstrategin ska utgå ifrån utmaningarna som Upplands-Bro 

kommun står inför i och med den ökade folkmängden i kommunen. 

Cykelstrategin har fokus på följande 7 utmaningar med konkreta 

åtgärder.  
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Fler människor ska cykla mer 
För att främja cyklingen och öka statusen för cykelfrågor är 

information viktig. Att frekvent informera om satsningar inom 

cykelområdet och varför de sker är ett sätt att skapa en ökad kunskap 

och en medvetenhet hos både medborgare i Upplands-Bro och hos 

medierna (sociala medier och tidningar mm). Effekten av fysiska 

cykelåtgärder såsom nya cykelvägar eller cykelparkeringar kan bli 

betydligt större med rätt information till allmänheten. För att fler ska 

cykla till skolan är det viktigt att både den faktiska och den upplevda 

trafiksäkerheten och tryggheten är god. Trafiksituationen kring 

många av kommunens skolor är både stressad och osäker vilket 

främst beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan. För att 

skapa en mer hållbar trafikmiljö kring skolorna, arbetar Upplands-

Bro kommun bland annat med projektet Säkra skolvägar. Syftet med 

projektet är att få fler föräldrar att gå eller cykla med sina barn till 

skolan och uppleva mer trygghet och säkerhet. Tyngdpunkten ligger 

på beteendepåverkande åtgärder som ofta kombineras med fysiska 

åtgärder.  
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Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna 
För att skapa ett attraktivt gång- och cykelnät krävs det att gång- och 

cykelvägarna håller en hög och kontinuerlig standard. Gång- och 

cykelnät ska vara sammanhängande och det ska vara lätt att 

orientera sig. Vägarna ska vara utformade för högsta möjliga 

säkerhet och framkomlighet.  

Potentialen för att öka cykelresorna i Upplands Bro kommun är stor 

både när det gäller arbetspendling och för elever att ta sig till och 

från skolan. Inom tätorten är avståndet till de olika målpunkterna 

sällan över 5 km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla 

mellan flera tätorter i kommunen. Det finns även bra målpunkter för 

cykelturism.  

För att öka möjligheter, skapa bättre kopplingar mellan befintliga 

cykelvägar, säkra passager vid fordonstrafikerade vägar med mera 

behövs det en bra åtgärdsplan eventuellt i kommunens Trafik- och 

tillgänglighetsprogram. Det finns även alternativ att sätta krav på  

de stora exploateringsprojekten som sker idag och planeras för 

framtiden. Cykelnätet behöver successivt kompletteras. 
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Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga 
cykelställen 

Cykelparkeringar är en viktig del av cykelinfrastrukturen och är 

betydelsefulla för att hela cykelresan ska bli en enkel och positiv 

upplevelse. Närhet till målpunkter, möjlighet att låsa fast cykeln på 

ett säkert sätt, tillgänglighet till cykelpump, väderskydd, kapacitet 

och trygghet är de aspekter som bör tillgodoses i skapandet av 

välfungerande cykelparkeringar. 

Vid de flesta lokala målpunkter i Upplands-Bro finns idag 

cykelparkeringar, men antalet platser är inte alltid tillräckligt och 

standarden på befintliga parkeringar varierar. Den vanligaste bristen 

är att det inte finns möjlighet att låsa fast cykeln på ett säkert sätt vid 

befintliga cykelställ. Avsaknaden av väderskydd och det allmänna 

skicket på cykelställen är andra vanliga brister.  

Cykelparkering ska vara attraktiv att använda och behöver ständigt 

utvecklas och förbättras för att tillgodose behoven av cykelpendling. 

Detta fokusområde innefattar åtgärder kring ut- och ombyggnader, 

och utveckling av cykelparkeringar och förbättringar för dem som 

kombinerar cykel med kollektivtrafik, dvs bra cykelparkeringar nära 

busshållplatser och pendeltågstationer. 

 

Lånecykelsystem och cykelförmåner för kommunanställda 
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Lånecykelsystem har etablerats på flera platser runt om i Sverige. 

Dessa fungerar som ett komplement till de övriga 

kommunikationsmedlen. Alla äger inte en egen cykel och det kan 

vara svårt att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Ett lånecykelsystem 

kan samtidigt vara ett bra sätt att marknadsföra cykeln i stort. 

Att hålla en hög nivå av service är angeläget, allt för att göra 

cykelresan så enkel och attraktiv som möjligt att genomföra. En god 

service stimulerar fler till att cykla. Detta fokusområde handlar om 

åtgärder som förbättrar servicen för cyklister och behoven av 

cykelpendling till arbete. Cykelförmåner och lånecyklar är exempel 

som kan öka servicen.  

De följande diagrammen visar en del av resultatet från 

cykelundersökning för kommunanställda. Det kommer finnas mer 

information och beskrivning om resultatet i Kartberättelse verktyg. 

Vintercykling (Drift och vinterunderhåll) 
Nationellt utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor och 

drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till brister i drift och 

underhåll (2).  

Halkbekämpningen har störst betydelse för cyklisternas säkerhet, 

men för framkomligheten har snöröjningen störst inverkan. En 

studie från Stockholm stad visar att restiden för cyklister kan öka 

med så mycket som 40–60 procent på grund av brister i 

vinterväghållningen (3).  

                                                 

2 Niska, Anna (2011), Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift 

och underhåll. 
3 Stockholm stad 2010, Cykelframkomlighet vintertid. 
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Andra aspekter av drift och underhåll som framför allt påverkar 

framkomligheten och som också kan kopplas till säkerheten för 

cyklister är rullgrus, glaskross och ojämn beläggning. Funktionen av 

cykelvägnätet är följaktligen beroende av hög standard på drift och 

underhåll. Förutom trafiksäkerheten och framkomligheten påverkas 

även komforten av nivån på drift och underhåll. Driftsnivån har även 

betydelse för statusen för cykeln som transportmedel och för att få 

fler att välja cykeln för sin resa. 

Trafikverket, samfälligheter och andra privata väghållare har också 

ett ansvar för att cykelfärden ska fungera längs hela sträckan. Ett 

bättre samarbete mellan olika väghållare samt en bättre prioritering, 

exempelvis vid snöröjning, kan göra stor skillnad. 
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Mobility Management 
Enligt Trafikverket är Mobility Management (MM) ett koncept för 

att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 

att förändra resenärers attityder och beteenden.  

MM kan bidra och utgöra en viktig del för att ändra resebeteenden, 

tillsammans med andra åtgärder inom fysisk planering. Detta kan 

inkludera ett val av svenska ”supercykelstäder” som får ökat stöd 

från staten för att öka cykling. Upplands-Bro kommun arbetar 

dagligen med MM. En del i detta arbete är att informera 

kommuninvånarna om vilka möjligheter som finns att resa på ett 

hållbart sätt. Det finns en webbsida med gång- och cykelvägar på 

kommunens hemsida www.upplandsbro.se vilken kommer utvecklas 

och fungera som en guide eller verktyg i kommunens arbete med 

cykling. Det finns en webbaserad karta för Upplands Bro kommun 

som uppdateras i stort sett årligen.  

För att göra arbetet med MM effektivt gäller det att fokusera på 

grupper där projekten gör mest nytta. Dessa kan exempelvis vara: 

 Barn och ungdomar  

 Vårdnadshavare som skjutsar 

 Sommarcyklister – Vinterbilister 

 Nyinflyttade i nybyggda bostadsområden 

 Boende i områden med ny gång- och cykelinfrastruktur 

 Personer och arbetsplatser vars framkomlighet till och från 

jobbet påverkas av större infrastrukturprojekt eller 

byggprojekt 

 Arbetsgivare som vill bli en attraktivare arbetsplats och 

samtidigt få friskare personal 
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Uppföljning, utvärdering och förbättring 
För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med 

cykel krävs det uppföljning och utvärdering. 

En metod för detta är att sammanställa ett cykelbokslut. I bokslutet 

samlas kunskaper om utvecklingen och det ger förutsättningar till 

värdefulla reflektioner i det fortsatta arbetet. Ett enklare bokslut som 

ger riktning och ambitionsnivån för kommunens arbete med gång- 

och cykeltrafiken samt trafiksäkerhet kan fungera som ett bra 

informationsunderlag till kommuninvånare, tjänstemän och politiker.  

Det som bör finnas med i ett cykelbokslut är: 

 Kommuninvånarnas resvane undersökningar 

 Utveckling i gång- och cykeltrafik  

 Beläggning på samtliga cykelparkeringar 

 Olycksstatistik (enligt Nollvisionsmål) 

 Genomförda åtgärder  

Kommunen kan med fördel även delta i Cykelkansliet (Region 

Stockholm) för att få en relevant jämförelse med övriga kommuner i 

landet. 

  

Uppföljning 

Utvädering 

Förbättring 
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Kartberättelse för cykelstrategin 
Kartberättelse är ett digitalt verktyg och fungerar som en guide i 

kommunens arbete med cykelstrategin. För att kartlägga befintliga 

gång-och cykelbanor, övergångställen och cykelparkeringar samt 

hitta brister som finns idag i kommun, kommer ett nytt 

karttjänstverktyg att skapas. I verktyget kan man kombinera 

interaktiva kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media 

som förstärker budskapet. 

Följande information kommer att illustrera i kartberättelsen. 

1. Befintliga gång-och cykelnät och övergångställen  

 Beskriva fakta om befintliga gång- och cykelnät 

 Olycksstatistik från STRADA  

 Vägvisning för gång- och cykelnät 

 Kartlägga all informationer i olika lager med olika symboler 

och färger 

2. Cykelparkeringar 

 Information om kommunala och icke kommunala 

cykelparkeringar 

 Kartlägga all information i olika lagar med olika symboler och 

färger 

3. Drift och vinterunderhåll  

 Information om drift- och vinterunderhåll, park och skötsel vid 

gång- och cykelbanor samt övergångställen 

 Kartlägga all information samt prioritering i olika lagar med 

olika symboler och färger 

4. Åtgärdsplan – Olika investeringsprojekten  

 Information om alla projekt i Trafik- och 

tillgänglighetsprogram  

 Information om pågående investeringsprojekt 

 Kartlägga all information i olika lager  

5. Gång-och cykelplan  

Information om gång- och cykelplan samt åtgärdsplan 

6. Säkra skolvägar 

Information och resultat av enkätundersökning - säkra skolvägar 

som kommunen genomförde under trafikmånad i oktober-2017. 
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7. Åtgärdersplan för framtiden  

 Cykelförmåner till kommunanställda 

Information och resultat av cykelundersökning som 

kommunen genomförde under trafikmånaden i oktober-2018.  

 Lånecykelsystem 

Kartlägga möjligheter och potential för ett lokalt 

lånecykelssystem. Ett lånecykelsystem kommer att ge de som 

är i behov av en cykel möjlighet att låna en. Lånecyklar ska 

hämtas och lämnas i en lånecykelstation, och ett antal cyklar 

behöver vara utplacerade för att få ett effektivt nyttjande. 

 

8. Förslag och Synpunkter 

Skapa möjlighet för alla att markera ut brister på gång- och 

cykelvägar och cykelparkeringar samt lägga in beskrivande 

kommentarer på platser som upplevs otrygga eller som osäkra 

trafiksituationer.  
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Källor 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-11-19 KS 19/0096  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag rörande rondell vid 
av- och påfart av motorvägen E18 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande 

Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och delar förslagsställarens 

uppfattning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs för denna del av 

Granhammarsvägen. Ombyggnad av Granhammarsvägen – i huvudsak enligt 

medborgarförslaget – är under projektering och upphandling och planeras att 

påbörjas under 2020. 

Sammanfattning 

Den 6 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att om det ska byggas en 

rondell vid av- och påfarter till motorvägen (E18) i Brunna. Förslagsställaren 

motiverar sitt förslag med att Granhammarsvägen är mycket trafikerad vilket 

innebär att det är problematiskt att köra av motorvägen. Det finns även många 

gångtrafikanter som ökar risken för olyckor. En rondell skulle underlätta då det 

skulle leda till att trafiken saktas ner och minska riskerna för en krock/annan 

olycka. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och delar förslagsställarens 

uppfattning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs för denna del av 

Granhammarsvägen. Ombyggnad av Granhammarsvägen – i huvudsak enligt 

medborgarförslaget – är under projektering och upphandling och planeras att 

påbörjas under 2020. Detta som en del i utvecklingen av Brunna 

verksamhetsområde och Norrboda-Brunna handelsområde. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 19 november 2019 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20 mars 2019, § 41 

Barnperspektiv 

Utformning av en trafiksäker miljö är av största vikt för alla åldrar och 

trafikantslag. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-29 KS 19/0096 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

Bilagor 

1. Medborgarförslag som inkom den 6 februari 2019 om det ska byggas en 

rondell vid av- och påfarter till motorvägen (E18) i Brunna 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 6 februari 2019 12:35
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Namn 

Gatuadress  

Postnummer 

Ort 

Telefonnummer 

E - postadress 

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Mitt förslag är att det ska byggas en
rondell istället för korsningen vid av -
o ch påfarten av motorvägen (E18) vid
Brunna.

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)

Anledningen till att en rond ell borde
byggas är för att det är en mycket
trafikerad korsning som för närvarande
gör det problematiskt att köra av
motorvägen. Det finns även mycket
gångtrafikanter som ökar risken för
olyckor. En rondell skulle underlätta då
det skulle leda till att tr afiken saktas
ner och minska riskerna för en
krock/annan olycka!

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-11-19 KS 19/0157  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om att anlägga en 
crossbana i kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande 

Upplands-Bro kommun tackar för förslaget. Kultur- och fritidskontoret 

tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bereder för närvarande ett förslag 

om att anlägga en cykelcrossbana i kommunen. 

Sammanfattning 

Den 5 mars 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en crossbana i 

skog. 

Av förslaget framgår inte med tydlighet vilken typ av crossbana som 

förslagsställaren avser men indirekt kan tolkas att det är en crossbana för 

motocross eller trial som förslagsställaren avser. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget. Kultur och fritidskontoret 

tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret bereder för närvarande ett förslag 

om att anlägga en cykelcrossbana i kommunen med planerat genomförande 

någon gång under 2020/2021. 

Däremot finns inget ställningstagande till att anlägga en crossbana för 

motorsporter. Kommunens översiktsplan pekar inte heller ut områden i 

kommunen som är lämpliga för lokalisering av en sådan verksamhet. En 

eventuell lokalisering behöver i sådana fall utredas vidare bland annat utifrån 

påverkan för naturmiljö och buller.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 19 november 2019 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 9 oktober, § 197 

Barnperspektiv 

En cykelcrossbana bidrar till att skapa en miljö som stimulerar till aktiv fritid 

för alla åldrar inklusive barn. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-07 KS 19/0157 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

Bilagor 

1. Medborgarförslag 5 mars 2019 om att bygga en crossbana i skog. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidskontoret 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands - bro.se
Skickat: den 5 mars 2019 13:20
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Namn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

För slaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Det skulle vara bra om en crossbana
byggs i en skog, fast att man bara får
köra vissa tider på dygnet

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ulrika Gyllenberg 

Chef, Övergripande samhällsplanering 

Övergripande samhällsplanering 

+46 8-581 694 74 

ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se 

2019-10-29 KS 19/0284  

Kommunstyrelsen 
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Svar på Medborgarförslag om att häva eller 
justera cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

Förslaget till text på skyltning är bra och i linje med det som gäller redan idag i 

reservaten. Kommunen kommer förtydliga informationen om cykling i terräng 

på de stora informationsskyltarna när vi byter ut de befintliga.  

Sammanfattning 

Den 3 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om att häva eller justera 

cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Förslagsställaren hänvisar 

till att intresset för att cykla på stigar är stort och att allemansrätten på ett bra 

sätt reglerar hur man bör bete sig på cykel i naturen. 

Kommunen håller med om detta och i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är 

cykling på stigar tillåten idag. Förslaget till text på skyltning är bra och i linje 

med det som gäller. Vi beklagar att det inte framgår med önskvärd klarhet 

redan och kommer förtydliga informationen om cykling i terräng på de stora 

informationsskyltarna när vi byter ut de befintliga.  

Ridstigar är dock undantagna. Där är cykling ej tillåten vilket är skyltat. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019. 

 Skötselplan för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, beslutad av 

Kommunfullmäktige den 21 december 2016, §152. 

Barnperspektiv 

Naturreservatet i Lillsjön-Örnässjön sköts med nuvarande och kommande 

generationers barns bästa i åtanke. Cykling i terräng är en aktivitet som även 

lite äldre barn kan vara intresserade av att ägna sig åt. 
  



 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-29 KS 19/0284 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Ulrika Gyllenberg 

Samhällsbyggnadschef Avdelningschef övergripande 

samhällsplanering 

Bilagor 

1. Medborgarförslag som inkom den 3 maj 2019 om att om att häva eller 

justera cykelförbudet i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska avdelningen 

 Kultur- och fritidskontoret 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 3 maj 2019 08:36 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Häva/justera cykelförbudet i lillsjön-
Örnässjöns naturreservat 

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) 

I och med att Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat bildades så infördes det 

även ett förbud mot att cykla i terräng 
och på anvisade ridslingor, ridvägar 
och ridleder. Skälen för bildande av 

Lillsjöns-Örnässjöns naturreservat är 
följande: Stora värden för friluftsliv 
och rekreation. Trots detta så 

exkluderar man en hel brukargrupp 
utan att ha angett några skäl. Cykling i 
stort har på senare år växt enormt och 

även intresset att cykla på stigar i 
skogen, något som gjort att väldigt 
många som tidigare inte varit ute och 

motionerat alls på senare tid är ute i 
naturen och rör på sig. Allemansrätten 
reglerar redan på ett bra sätt hur man 

bör bete sig på cykel i naturen, något 
naturvårdsverket har med på sin 
hemsida. Förbudet bör endast gälla 

cykel på ridvägar, texten skulle kunna 

 



lyda: I reservatet är det förbjudet att
cykla i terrängen utanför stigar, samt
på de leder markerade med ”Cykling
förbjuden”

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ulrika Gyllenberg 

Chef, Övergripande samhällsplanering 

Övergripande samhällsplanering 

+46 8-581 694 74 

ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se 

2019-10-29 KS 19/0396  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om tillgänglighet till 
natur och sjö 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

Bete är avgörande för att hålla markerna öppna i naturreservatet och kommer 

därför att finnas kvar. Den genväg som finns så att man kan använda motions-

spåret utan att behöva gå in till betesdjuren ska kommunen skylta upp bättre. 

Det finns en öppen båtramp vid Marina föreningshuset som vi välkomnar 

förslagsställaren att använda. 

Sammanfattning 

Den 17 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om tillgänglighet till natur och 

sjö. Det innehåller två förslag: att minska storlek på hästhage vid Lejondalssjön 

samt att bygga en öppen båtramp någonstans på kommunens mark.  

Bete är avgörande för att hålla markerna öppna i naturreservatet och bidrar till 

ett rikt växt och djurliv. Betet kommer därför att finnas kvar. Kommunen 

sköter området enligt vad skötselplanen för naturreservatet säger. Hästarna 

betar under en relativt kort tid i början av juni till mitten av augusti. Ibland kan 

det förekomma efterbete under oktober månad. Det finns en genväg utanför 

staketet så att man kan använda motionsspåret utan att behöva gå in till 

betesdjuren. Denna genväg ska kommunen skylta upp bättre. 

Det finns en öppen båtramp vid Marina föreningshuset som vi välkomnar 

förslagsställaren att använda. 

Förslagsställaren skickade också med en fråga om kommunen har övergett 

tanken på att medborgarna ska kunna ha en aktiv fritid i naturen. Så är det inte, 

tvärtom. Vi utvecklar både naturreservaten och andra naturmiljöer i kommunen 

i syfte att varierande former av rekreation, hälsoaktiviteter och avkoppling ska 

vara möjliga där. Både under sommarhalvåret och på vintern.   

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019. 

 Skötselplan för Lejondals naturreservat, beslutad av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2012, § 49. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-29 KS 19/0396 

 
 

 

Barnperspektiv 

Naturreservatet i Lejondal sköts med nuvarande och kommande generationers 

barns bästa i åtanke. Tillgänglighet och varierade möjligheter till aktivt 

friluftsliv är ledord i detta arbete. 

Samhällsbyggandskontoret 

Mathias Rantanen Ulrika Gyllenberg 

Samhällsbyggnadschef Avdelningschef övergripande 

samhällsplanering 

Bilagor 

1. Medborgarförslag som inkom den 17 juli 2019 om tillgänglighet till natur 

och sjö. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska avdelningen 

 Kultur- och fritidskontoret 



Från:  
Skickat: den 17 juli 2019 17:50 
Till: Kommun 
Ämne: Medborgarförslag. - Finns även som bifogad fil. 
Bifogade filer: Medborgarförslag om tillgänglighet till natur och sjö.docx 
 
Medborgarförslag.  

 

1  

Bakgrund: 

På Upplands-Bro kommuns hemsida skriver de om den fantastiska närheten till naturen som finns i 

kommunen. Det är inte sant på samma sätt som det var för 12 år sen då jag bodde här senast. Hur ska 

man kunna utnyttja den närheten som vanlig medborgare? Vatten går ju bara att nå på badplatserna!! 

Trollstupet är avstängt. Fiskartorpets vändplan som var en oas för många Brobor som inte hade 

möjlighet att ta sig från kommunen på sommaren är privat och avstängd.  Lejondal är avspärrat till 

förmån för hästarna hela sommaren. Du får inte gå in i hagarna om du har hund med dig, står det på 

skyltarna. Och man är tvungen att gå in i hagen för att kunna följa motionsspåret. Det är inget nytt 

problem men nu när snart varje öppen yta är inhägnad till förmån för hästarna kan de vara i de nybyggda 

småhagarna som finns överallt. 

När inte hästarna är där så är ändå stora delar inhägnade och känslan av att gå i naturen är bytt mot en 

känsla av att vallas fram i nån fålla mellan stolpar och staket. Senast idag, 190717, byggdes det ännu en 

hage invid det som var torpet vid tingsviken.  

Förslag: Minska den största hagen som når ner till sjön så det bara finns ett fåtal ställen där hästarna kan 

gå ner till sjön. Eller ta bort den helt, då det finns så många småhagar idag.Då kan även allergiger, de 

med hästskräck och hundägare utnyttja spåret och området runt det på ett bra sätt. 

2 

Bakgrund: 

Jag har bott utanför kommunen i drygt 12 år. När jag lämnade kommunen fanns det möjlighet att 

sjösätta sin fiskebåt på ett flertal ställen inom Bro.  

Då var rampen vid Smidös allmänning öppen - Idag är det en låst bom där. Vid fiskartorp fanns det en 

naturramp där sportfiskeklubben hade sina båtar. Den har schaktats igen vid bygget av bryggan. 

Sportfiskeklubben har f.ö inga båtplatser kvar. Den tredje platsen var på Mälarland. Där är det igenväxt.  

Sportfisket är stort idag och det är vanligt att ha sin båt på trailer. Det är miljövänligare då man inte 

behöver ha båten i sjön med smutsig motor och giftiga bottenfärger. 

  

Förslag. Bygg en ramp någonstans där kommunen har mark som går ner till mälaren.  

Fråga: Har kommunen övergett tanken på att medborgarna ska kunna ha en aktiv fritid i naturen? 

 

 



 

 

--  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mathias Rantanen 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 691 53 

Mathias.Rantanen@upplands-bro.se 

2019-11-19 KS 19/0414  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om utformning av en 
framtida cirkulationsplats 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande 

Upplands-Bro kommun tackar för förslaget och anser att det är intressant att 

beakta i fortsatt projektering och utformning gator eller allmänna platser i 

Trädgårdsstaden. 

Sammanfattning 

Den 8 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en rondell i 

Trädgårdsstaden samt att den ska utformas med en gestaltning som knyter an 

till den tidigare skivfabriken i område. I förslaget refereras till ett exempel i 

staden Lyss i Schweiz som inspiration. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för förslaget och anser att det är intressant att 

beakta i fortsatt projektering och utformning gator eller allmänna platser i 

Trädgårdsstaden. God och spännande gestaltning av offentlig miljö är viktigt 

för upplevelsen av den bebyggelse som är under utbyggnad.  

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 19 november 2019. 

  Protokollsutdrag kommunfullmäktige 9 oktober 2019, § 191 

Barnperspektiv 

Utformning av allmänna platser i trädgårdsstaden görs med nuvarande och 

kommande generationers barns bästa i åtanke. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-29 KS 19/0414 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef  

  

Bilagor 

1. Medborgarförslag som inkom den 8 augusti 2019 om att om Utformning av 

en framtida cirkulationsplats 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 8 augusti 2019 16:46 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress 

Förslaget 
(presentera kort 

ditt 
medborgarförslag 

här) 

Utformning av en framtida cirkulationsplats 

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. Då det ska byggas en del i kommunen kommer här ett förslag i fall det 
planeras för någon cirkulationsplats i området där det tidigare fanns en fabrik 
som bl a tillverkade vinylskivor. Den rondellen som visas i länken finns i lilla 

staden Lyss i Schweiz. Kanske är det något för oss i Bro i den blivande 
"Trädgårdsstaden"? Dels för skivfabriken som funnits här samt för att 
uppmärksamma och hylla att många människor under de senaste mer eller 

mindre 10 åren har fått upp ögonen igen för det fina med vinylskivor. Själv har 
jag lyssnat på vinylskivor sedan jag var en liten pojke, först var det 
föräldrarnas skivor men ända sedan tonåren har jag köpt vinylskivor själv då 

och då (även under de åren då det såg väldigt mörkt ut för detta format) och 
jag tänkte fortsätta med denna hobby livet ut. Reaktioner jag fick för mitt 
inlägg i facebookgruppen "Vi i Upplands-Bro" angående att bygga en liknande 

rondell var övervägande positiva, över 80 personer gav inom något dygn en 
"tummen upp" och detta gjorde att det nu blev ett officiellt medborgarförslag. 
Här är relevanta länkar för mer information: https://mitti.se/nyheter/bros-

stolthet-pressade-10-000-skivor-varje-
dag/?omrade=upplandsbro&view=app&fbclid=IwAR3fla6L332N1lTwu40-5fJMs-
Wa1GhQjny_gbi3tAyexwt0v4YKWpJYJlU http://www.svaki.se/SGI/? 

fbclid=IwAR1I7vMVJ6OF7zuGCrchyTPuiRh3F5RfCtEgkEjTUwf25fsbxtXdNwuY2JU 

 



https: //www.lyss.ch/de/aktuelles/meldungen/Einweihung - Kufa -
Kreisel.php?fbclid=IwAR1 T -
12e0OABHLHuFrueMOorLfPg0JUbAht4D3E3lZwy_ZkHEF0HyoODuiM
https: //www.di.se/nyheter/lp - trenden - vaxer - nu - oppnar - sveriges - enda -
vinylfabrik/ Ser fram emot utvecklingen av Bro och alla nya stadsdelar och
skulle bli mkt glad över ett positivt besked angående en rondell som skulle
säkert blir uppmärksammat långt över länsgränsen. Mvh 

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ulrika Gyllenberg 

Chef, Övergripande samhällsplanering 

Övergripande samhällsplanering 

+46 8-581 694 74 

ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se 

2019-10-29 KS 19/0434  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om att bekämpa 
vass i Lillsjön 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till följande: 

Kommunen fortsätter att reglera vassens möjlighet till utbredning så som det 

görs idag. 

Sammanfattning 

Den 28 augusti 2019 inom ett medborgarförslag om att kommunen eller 

frivilliga krafter ska bekämpa vass i Lillsjön. 

Kommunen tackar för engagemanget och gläds åt att så många trivs och vistas 

i området. Vassens utbredning i Lillsjön kommer och går lite med tiden, vissa 

år är det lite mer och andra år är det lite mindre. Kommunen gör redan idag 

åtgärder för att igenväxning inte ska ske. Variationerna är normala och ingen 

fara finns för att vassen ska ta över.  

Vassar har ett stort värde för den biologiska mångfalden då till de till exempel 

utgör uppväxtområden för fisk. Kommunen sköter området enligt vad 

skötselplanen för naturreservatet säger. För att inte vassen ska breda ut sig mer 

regleras vattennivån vilket stressar vassen och gör så att vassen hålls tillbaka. 

Hur mycket vattennivån regleras har bestämts i en särskild vattendom. 

När det gäller bad i sjön så sköter och utvecklar kommunen Lillsjö badplats för 

att allmänheten på ett attraktivt sätt ska kunna bada bra och säkert. Var det 

sedan ändå kan finnas andra möjliga ställen för att ta ett dopp i sjön kan se 

olika ut från år till år. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019. 

 Skötselplan för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, beslutad av 

Kommunfullmäktige den 21 december 2016, §152. 

Barnperspektiv 

Naturreservatet i Lillsjön-Örnässjön sköts med kommande generationers bästa i 

åtanke. Kommunen sköter och utvecklar Lillsjöns badplats med avsikt att barn 

i alla åldrar ska kunna bada och vistas där på ett härligt sätt. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-29 KS 19/0434 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen Ulrika Gyllenberg 

Samhällsbyggnadschef Avdelningschef övergripande 

samhällsplanering 

Bilagor 

1. Medborgarförslag från den 28 augusti 2019 om att kommunen eller 

frivilliga krafter behöver bekämpa vass i Lillsjön. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska avdelningen 

 Kultur- och fritidskontoret 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se 
Skickat: den 28 augusti 2019 09:08 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress 

Förslaget (presentera 
kort ditt 

medborgarförslag här) 

Mitt förslag är att kommunen eller 
frivilliga krafter behöver bekämpa vass 

i lillsjön. 

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) 

Jag har bott i kommunen i många år 
och gläds som många åt det nya fina 

Lillsjö-reservatet. Vi är många som 
vistas där dagligen för rekreation, 
promenader, löpning, bad, skidåkning, 

skridskoåkning etc. Det är med sorg 
som jag ser lillsjön växa igen av vass 
mer och mer för varje år som går. 

Badställen som för bara ett par år 
sedan gick att nå för ett dopp är nu 
omöjliga att ta sig ner till och det 

känns som om sjön så småningom 
kommer växa igen helt på grund av 
vasstillväxten. Mitt förslag är att 

antingen bekosta avancerad 
vassbekämpning, eller anordna en helg 
där frivilliga krafter bekämpar vass 

manuellt enligt gängse regler. 

 

  

 



Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

   

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2019-10-24 KS 19/0582  

Kommunfullmäktige 
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Ansökan om förlängning av förordnande för 
vigselförrättare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta:  

Kommunfullmäktige ansöker om förlängning av förordnande för borgerliga 

vigselförrättarna Irène Seth, Yvonne Stein och Camilla Janson från 2020-03-01 

till och med 2024-03-01. 

Sammanfattning 

Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga 

vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro 

kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm, 

Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson. 

Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid 

men efter detta beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden. 

Den 29 februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och 

Yvonne Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver 

kommunfullmäktige ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas 

förordnanden. Dessa föreslås att förlängas med 4 år.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019. 

Ärendet 

Enligt äktenskapsbalken förordnar Länsstyrelsen personer att vara borgerliga 

vigselförrättare på förslag från kommunen. För närvarande har Upplands-Bro 

kommun sex förordnade vigselförrättare: Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm, 

Kerstin Ahlin, Yvonne Stein, Irène Seth och Camilla Janson. 

Innan 2009 förordnande Länsstyrelsen borgerliga vigselförrättare på livstid. De 

som i Upplands-Bro kommun har förordnanden som borgerlig vigselförrättare 

på livstid är Kurt Johansson, Karl-Erik Lindholm och Kerstin Ahlin. Efter detta 

beslutade Länsstyrelsen att införa tidsbegränsade förordnanden. Den 29 

februari 2020 går förordnandet ut för Camilla Janson, Irène Seth och Yvonne 

Stein. För att de ska kunna fortsätta tjänstgöra behöver kommunfullmäktige 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-24 KS 19/0582 

 
 

 

ansöka om att förlänga Irénes, Yvonnes och Camillas förordnanden. Dessa 

föreslås att förlängas med 4 år.  

När kommunfullmäktige fattat beslut i frågan skickas beslutet till Länsstyrelsen 

som gör bedömningen om förordnandet ska godkännas eller inte. 

Barnperspektiv 

Att möjligheten finns att ingå äktenskap i kommunal regi ökar valfriheten för 

kommunmedlemmarna. Detta bidrar till och stärker ett öppet och fritt samhälle 

vilket är till fördel för kommunmedlemmar oavsett ålder.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen  

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-11-11 KS 19/0625  

Kommunstyrelsen 
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Förslag till organisationsförändring för daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Den dagliga verksamheten flyttas över från Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en 

organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet 

flyttas från dem till Socialnämnden. 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 

den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 

flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 

den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 

att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 

verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden.  

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 

över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 

argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 

sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 

med den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den 

7 november 2019 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

 Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 

september 2019 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-11-11 KS 19/0625 

 
 

 

Ärendet 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har beslutat föreslå en 

organisationsförändring som innebär att kommunens dagliga verksamhet 

flyttas från dem till Socialnämnden. 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 

den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 

flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Syftet 

medorganisationsförändringen var att samordna enheterna med näringsliv och 

vuxenutbildningen. Samordningen skulle leda till utveckling utav arbetssätt som 

ett led i att få ut så många klienter inom arbetsmarknadsenheten samt brukare 

inom den dagliga verksamheten i arbete, som möjligt.  

Sedan den 1 januari 2019 är arbetsmarknadsenheten och den dagliga verksamheten 

organiserade under, den för kommunen, nya Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar sedan årsskiftet för gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för 

vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt verksamhetskontakter med näringslivet. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och i egen 

försörjning.  

Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för att belysa vilka 

incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga verksamheten till 

Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Uppdraget har uppkommit 

då Socialkontoret under en längre tid uppmärksammat brister som synliggjorts 

inom daglig verksamhet sedan den flyttades från Socialnämndens 

verksamhetsområde under 2016.  

I rapporten ser Socialkontoret bland annat följande argument som skäl till att den 

dagliga verksamheten bör ligga under Socialnämnden:  

Sekretessproblematik  

 Helhetssyn, holistiskt synsätt samt person- och patientcentrerad vård - en 

förutsättning för att skapa hälsa hos patienten/brukaren  

 Patientjournaler  

 Verksamhetschef enligt HSL 4:2  

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11:4  

 Avvikelsesystem gällande avvikelser inom hälso- och sjukvård  

 Riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård  

 Tjänsteskrivelser och överenskommelser som berör kommunal hälso- och 

sjukvård i tre upplagor med tre beslut  

 Säkerställa kvaliteten i daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen, LSS 

och SOSFS 2011:9  
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Socialkontorets och Kommunledningskontorets förslag till 
organisationsförändring  

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 

över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

Kommunledningskontoret delar den uppfattningen.  

Kontoren föreslår att organisationsförändringen gäller från och med den 1 

januari 2020. 

Kontoren ser bland annat följande konsekvenser med flytten utav daglig 

verksamhet till Socialnämnden.  

 Socialnämndens och Gymnasie- och arbetslivsnämndens reglementen samt 

delegationsordningar ska revideras. Även lokala rutiner ska uppdateras.  

 De handlingar som tillhör Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska från och 

med den 1 januari 2020 överlämnas till Socialnämnden i de fall de har 

anknytning till de verksamheter som Socialnämnden tar över.  

 Socialnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 

förpliktelse på grund av åtagande av Gymnasie- och arbetslivsnämnden om 

åtagandet har anknytning till de verksamheter som Socialnämnden har.  

 Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 

januari 2020 föras över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till 

Socialnämnden och därmed tillämpas i Socialnämnden avseende 

verksamhet som nämnden ansvarar för.  

 Budget gällande den dagliga verksamheten ska föras över ifrån Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden från den 1 januari 2020.  

 Uppdatera verksamhetssystem samt avvikelsesystem så att 

organisationsträden blir rätt.  

Arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten har även genomfört en 

risk- och konsekvensanalys tillsammans med sitt skyddsombud på enhetsnivå. 

Enheterna kommer aktivt att arbeta med sina risker samt framtagna åtgärder 

om/när den dagliga verksamheten flyttas över till Socialnämnden.  

Organisationsförändringen ska förhandlas enligt MBL och tas med facket. 

Förändringen kommer att beröra cirka 40-tal anställda samt cirka 90–95 

brukare och deras anhöriga. Information om förändringen ska skickas ut i god 

tid till samtliga berörda 

Barnperspektiv 

Brukare inom daglig verksamhet med barn får genom sin insats en möjlighet 

till personlig utveckling samt ett främjande av delaktighet i samhället. Detta 

gynnar barnen till deras brukare samt deras hemmasituation.   
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Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och arbetsnämndens sammanträde den 

7 november 2019 

2. Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019 

3. Förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 

september 2019 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kommunjurist 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 

 

 

§ 44 Förslag till organisationsförändring för 
Daglig verksamhet 

 Dnr GAN 19/0071 

Beslut  

1. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 

2020. 

 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 

den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 

flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 

den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 

att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 

verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 

över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 

argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 

sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 

med den 1 januari 2020.  

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

 Bilaga - Rapport förslag till organisationsförändring för daglig 

verksamhet den 10 september 2019 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 
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 Gymnasie- och arbetslivsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-11-07 

 

 

2. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 

2020. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jesper Sjögren 
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Utbildningskontoret 

+46 08-581 692 76  

jesper.sjogren@upplands-bro.se 

2019-10-02 GAN 19/0071  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 
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Förslag till organisationsförändring för Daglig 
verksamhet 

Förslag till beslut 

1. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar att den dagliga verksamheten ska flyttas över ifrån Gymnasie- 

och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

2. Gymnasie -och arbetslivsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar att organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 

2020. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 

den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 

flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Sedan den 1 januari 2019 är 

den dagliga verksamheten organiserad under Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för 

att belysa vilka incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga 

verksamheten till Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. 

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 

över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden utifrån 

argument som bland annat grundar sig i lagstiftningarna Hälso- och 

sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, LSS samt SOSFS 2011:9.  

Kommunledningskontoret föreslår att organisationsförändringen gäller från och 

med den 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019 

 Bilaga - Rapport förslag till organisationsförändring för daglig 

verksamhet den 10 september 2019 

Ärendet 

Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 

den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 

flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Syftet med 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-10-02 GAN 19/0071 

 
 

 

organisationsförändringen var att samordna enheterna med näringsliv och 

vuxenutbildningen. Samordningen skulle leda till utveckling utav arbetssätt 

som ett led i att få ut så många klienter inom arbetsmarknadsenheten samt 

brukare inom den dagliga verksamheten i arbete, som möjligt. 

Sedan den 1 januari 2019 är arbetsmarknadsenheten och den dagliga 

verksamheten organiserade under, den för kommunen, nya Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden. Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar sedan 

årsskiftet för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för 

invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 

verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 

människor kommer i arbete och i egen försörjning.  

Socialkontoret har fått i uppdrag att ta fram en rapport för att belysa vilka 

incitament som finns för att flytta tillbaka den dagliga verksamheten till 

Socialnämnden från Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Uppdraget har 

uppkommit då Socialkontoret under en längre tid uppmärksammat brister som 

synliggjorts inom daglig verksamhet sedan den flyttades från Socialnämndens 

verksamhetsområde under 2016. 

I rapporten ser Socialkontoret bland annat följande argument som skäl till att 

den dagliga verksamheten bör ligga under Socialnämnden: 

 Sekretessproblematik 

 Helhetssyn, holistiskt synsätt samt person- och patientcentrerad vård - 

en förutsättning för att skapa hälsa hos patienten/brukaren 

 Patientjournaler 

 Verksamhetschef enligt HSL 4:2 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11:4 

 Avvikelsesystem gällande avvikelser inom hälso- och sjukvård 

 Riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård 

 Tjänsteskrivelser och överenskommelser som berör kommunal hälso- 

och sjukvård i tre upplagor med tre beslut 

 Säkerställa kvaliteten i daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen, LSS 

och SOSFS 2011:9 

Socialkontorets och Kommunledningskontorets förslag till 
organisationsförändring 

Socialkontoret föreslår i sin rapport att den dagliga verksamheten ska flyttas 

över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden. 

Kommunledningskontoret delar den uppfattningen.  

Kontoren föreslår att organisationsförändringen gäller från och med den 1 

januari 2020.  
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Kontoren ser bland annat följande konsekvenser med flytten utav daglig 

verksamhet till Socialnämnden. 

 Socialnämndens och Gymnasie- och arbetslivsnämndens reglementen 

samt delegationsordningar ska revideras. Även lokala rutiner ska 

uppdateras.  

 De handlingar som tillhör Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska från 

och med den 1 januari 2020 överlämnas till Socialnämnden i de fall de 

har anknytning till de verksamheter som Socialnämnden tar över. 

 Socialnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan 

förpliktelse på grund av åtagande av Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

om åtagandet har anknytning till de verksamheter som Socialnämnden 

har.  

 Taxor och avgifter samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 

januari 2020 föras över från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till 

Socialnämnden och därmed tillämpas i Socialnämnden avseende 

verksamhet som nämnden ansvarar för. 

 Budget gällande den dagliga verksamheten ska föras över ifrån 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden från den 1 

januari 2020.  

 Uppdatera verksamhetssystem samt avvikelsesystem så att 

organisationsträden blir rätt. 

Arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten har även genomfört en 

risk- och konsekvensanalys tillsammans med sitt skyddsombud på enhetsnivå. 

Enheterna kommer aktivt att arbeta med sina risker samt framtagna åtgärder 

om/när den dagliga verksamheten flyttas över till Socialnämnden.  

Organisationsförändringen ska förhandlas enligt MBL och tas med facket.  

Förändringen kommer att beröra cirka 40-tal anställda samt cirka 90–95 

brukare och deras anhöriga. Information om förändringen ska skickas ut i god 

tid till samtliga berörda.  

Barnperspektiv 

Brukare inom daglig verksamhet med barn får genom sin insats en möjlighet 

till personlig utveckling samt ett främjande av delaktighet i samhället. Detta 

gynnar barnen till deras brukare samt deras hemmasituation.  
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Ida Texell Carl-Fredrik Wincent 

Kommundirektör T.f. Avdelningschef CVA 

 

Bilagor 

1. Rapport - förslag till organisationsförändring för daglig verksamhet den 10 

september 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten inklusive kommunens dagliga verksamhet var fram till 
den 1 april 2016 organiserad under Socialnämnden. Efter den 1 april 2016 
flyttades enheterna över till Kommunstyrelsen. Syftet med 
organisationsförändringen var att samordna enheterna med näringsliv och 
vuxenutbildningen. Samordningen skulle leda till utveckling utav arbetssätt 
som ett led att få ut så många klienter inom arbetsmarknadsenheten samt 
brukare inom den dagliga verksamheten i arbete, som möjligt.  

Sedan den 1 januari 2019 är arbetsmarknadsenheten och den dagliga 
verksamheten organiserad under, den för kommunen nya, Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden. Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar sedan 
årsskiftet för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för 
invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 
människor kommer i arbete och i egen försörjning.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa den problematik som har uppkommit 
sedan den dagliga verksamheten flyttades ifrån Socialnämndens 
verksamhetsområde 2016. Rapporten ska förklara hur organisationen kring den 
dagliga verksamheten ser ut idag samt vilka argument och incitament det finns 
för att flytta verksamheten tillbaka till Socialnämnden ifrån Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden.  
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2 Vad är daglig verksamhet? 
Daglig verksamhet regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar arbete eller till dem som inte utbildar sig. Personer som har 
rätt till daglig verksamhet är de med intellektuell funktionsnedsättning, autism 
eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom. Rätten till insatsen upphör vid 67 års ålder. 

Daglig verksamhet innehåller aktiviteter med habiliterande inriktning och 
produktionsinriktade uppgifter. Syftet med insatsen är att bidra till personlig 
utveckling och främjande av delaktighet i samhället. Kommunen bedömer 
varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet. 
Enligt LSS ska den dagliga verksamheten, precis som alla andra insatser enligt 
lagen, anpassas till mottagarens individuella behov. Insatsen ska även garantera 
att deltagaren får goda levnadsvillkor.  

När kommunen har beviljat en person daglig verksamhet genomför 
biståndsenheten en kartläggning av personens intresseområden och av dennes 
resurser, svårigheter samt vilket stöd som hen behöver. En person som beviljats 
insatsen daglig verksamhet ska även ges en möjlighet till en praktikplats på den 
öppna arbetsmarknaden.  

Den dagliga verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande 
inriktning samt aktiviteter med mer produktionsinriktade uppgifter. Den 
dagliga verksamheten är dock aldrig en anställningsform och syftet är inte att 
producera varor eller tjänster.  

Personer som deltar i den dagliga verksamheten i Upplands-Bro kommun får 
en habiliteringsersättning. Ersättningen är undantagen från skatteplikt och 
räknas inte som inkomst.   
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Samordnarområde
1
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4

Café Fjärilen

Media

Paketering/
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Företagsplatser

Kultur/estet

Samordnarområde
5

Vävnadsvägen

Sinnesverksatn

Restaurang
Torget 4

Palmen

Transport

3 Organisation idag
I dagsläget är den dagliga verksamheten i Upplands - Bro kommun organiserade
under Gymnasie - och arbetslivsnämnden. Nämnden ansvarar för områdena
gymnasium, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och daglig verksamhet.
Nämndens ansvarsområden bereds och hanteras både av
k ommunledningskontoret och u tbildningskontoret.

Daglig verksamhet tillhör samma enhet som arbetsmarknadsenheten, AME.
Enhete rna har samma enhetschef och består utav fem samordnarområden, se
figur 1 .

Figur 1

Samordnarområde 1 och 2 tillhör arbetsmarknadsenheten. Verksamheterna
riktar sig till klienter som beviljas arbetsmarknadsinsatser enligt
socialtjänstlagen , SoL, av socialkontore ts vuxenenhet.

Samordnarområde 3 består utav både verksamheter som beviljas enligt SoL
samt verksamheter som riktar sig till personer som beviljas daglig verksamhet
enligt LSS utav biståndsenheten inom socialkontoret. Dessa kommer framöver
att benämnas brukare.
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De klienter som har insatser beviljade enligt SoL kan till exempel vara 
språksvaga inom det svenska språket och komma via SFI.  

Samordnarområde 4 och 5 är verksamheter som riktar sig till brukare med 
insatsen daglig verksamhet. Totalt har samordnarområde 4 samt 5 idag ett 40-
tal anställda och cirka 90–95 brukare inom sina verksamheter.  
 

 

 

 
  



Förslag till organisationsförändring för 
daglig verksamhet 

 

 

7 
 

  

4 Argument för att den dagliga verksamheten 
ska flyttas till Socialnämnden från 
Gymnasie- och arbetslivnämnden 

Socialkontoret och kommunledningskontoret ser följande argument som skäl 
till att den dagliga verksamheten ska vara under Socialnämnden. 
Socialnämnden är även den nämnd som ansvarar för boenden enligt LSS 9:9. 

4.1 Organisation 
Den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) är organiserad och utövas 
inom och av Socialkontoret inom vård- och omsorgsboenden för äldre, 
dagverksamhet för dementa, LSS-boenden samt dagliga verksamheter. 
Socialkontoret sorterar under Äldre- och omsorgsnämnden samt 
Socialnämnden. Den hälso- och sjukvård som HSE idag bedriver vid dagliga 
verksamheter, bedrivs i form av tjänsteköp som arbetsmarknadsenheten (GAN) 
gör av Socialkontorets HSE. Socialkontoret med HSE är underordnat både 
Äldre- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden. 

Varje nämnd är huvudman och ytterst ansvarig vårdgivare och ansvarar för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom dess ansvarsområde. 

I hälso- och sjukvårdslagen 11:1 anges:  

”Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas 
av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Bestämmelser om gemensam nämnd 
finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och 
omsorgsområdet” 

Detta innebär att den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten i 
Upplands-Bro kommun idag har tre huvudmän som var och en för sig ska 
ansvara för och leda sin hälso- och sjukvård: Äldre- och omsorgsnämnden, 
Socialnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden (där sistnämnda köper 
tjänsten hälso- och sjukvård av socialkontoret, huvudansvaret för hälso- och 
sjukvården kvarstår dock hos Gymnasie- och arbetslivsnämnden.) Detta 
medför både en organisatorisk otydlighet samt ett sekretessproblem framförallt 
när det gäller Socialnämnden och Gymnasie- och arbetslivsnämnden där 
många patienter är en del av bägge nämndernas hälso- och sjukvårdsansvar. 

4.2 Sekretessproblematik 
I enlighet med offentlighet- och sekretesslag (2009:400) (OSL) gäller sekretess 
mellan myndigheter inom socialtjänsten/olika sjukvårdshuvudmän/vårdgivare. 
Kommunerna har givetvis frihet att organisera sina nämnder som de själva 
önskar efter lokala behov och förutsättningar. Varje nämnd i en sådan 
organisation är att anse som en egen myndighet/huvudman i OSL:s mening och 
då gäller sekretess som huvudregel i förhållande till andra 
myndigheter/huvudmän/vårdgivare och andra enskilda än brukaren. 
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Detta medför att sekretess ska utövas av den kommunala hälso- och 
sjukvårdspersonalen inom LSS gentemot sig själva då de ansvarar för vården 
av samma patienter som dels bor på ett LSS-boende men vistas en del av 
dygnet på sin dagliga verksamhet. Detta medför brister i helhetssynen på 
patienten. 

En sekretess som teoretiskt hindrar den kommunala hälso- och 
sjukvårdspersonalen inom LSS i HSE, att inom daglig verksamhet använda sig 
av den patientinformation de erhåller om patienten, i sin roll som vårdgivare 
inom LSS-boendet. Detta medför även ett merarbete när det gäller till exempel 
patientjournalföring. 

4.3 Helhetssyn, holistiskt synsätt samt person- och 
patientcentrerad vård - en förutsättning för att skapa 
hälsa hos patienten/brukaren 

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (5 kap. 1 § HSL). Därför är det angeläget att personal i hälso- 
och sjukvården har en helhetssyn på patientens situation. Det är ofta inte 
tillräckligt att ställa diagnos och behandla ett visst symtom. För att nå ett 
varaktigt resultat och för att förebygga att sjukdom eller skada inträffar på nytt 
behöver vårdpersonalen få en uppfattning om varför patienten har ett visst 
problem och omgivningsfaktorer som kan påverka patientens problem. 
Omgivningsfaktorer kan vad gäller patienter inom dagliga verksamheter ha 
anknytning till patientens hemmiljö i LSS-boendet eller vice versa. Med 
nuvarande organisation och placering av daglig verksamhet och LSS-boende 
under olika nämnder, råder idag dock egentligen sekretess mellan hälso- och 
sjukvård som utförs inom Socialnämndens ansvarsområde i förhållande till 
Gymnasie- och arbetslivsnämndens ansvarsområde. Detta försvårar för hälso- 
och sjukvårdsverksamheten att utöva både helhetssyn och ett holistiskt synsätt. 

När det gäller patienter inom LSS-boenden och daglig verksamhet (som ofta är 
samma personer) så har många av dem idag diagnoser med anknytning till både 
traditionell psykiatri och neuropsykiatri. Där har ett holistiskt synsätt med 
insikt i både den psykiska och själsliga kraften i kombination med ett större 
hänsynstagande till signaler i form av symtom från den fysiska kroppen stor 
betydelse för att skapa hälsa för patienten. 

Både patient- och personcentrerad vård beskrivs med orden: empati, respekt, 
engagemang, relation, kommunikation, delat beslutsfattande, holistiskt fokus, 
individualistiskt fokus och koordinerad vård. Målet med vården skiljer sig åt. I 
den patientcentrerade vården är målet att patienten ska få ett fungerande liv. I 
den personcentrerade vården är det ett meningsfullt liv. 

Begrepp som patientcentrerad vård och helhetssyn i vården används av olika 
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård. 

”Det som främst skiljer begreppet helhetssyn i vården från patientcentrerad 

vård är den andliga dimensionens centrala roll. Resultatet visar även att ett 
patientcentrerat arbetssätt förbättrar ekonomiska resultat. Det är främst 
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sjuksköterskor som använder sig av helhetssyn i vården. Patientcentrerad vård 
verkar användas främst av läkare men begreppet förekommer även bland 
sjuksköterskor. Det gemensamma för begreppen då det gäller karaktäristika, 
förutsättningar och konsekvenser, är det som definieras i kraven på god vård 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Sjukvårdspersonalens arbetssätt och syn på patienten utifrån patientcentrerad 
vård och helhetssyn i vården värnar om patientens bästa. Det som skiljer 
begreppen kan bero på vilken yrkesgrupp som undersökts i respektive studie. 
Studier av begreppet patientcentrerad vård uppfattas vara mer genomförda på 
läkargruppen samtidigt som helhetssyn i vården tycks vara mer förekommande 
då det gäller sjuksköterskegruppen” (Berglund, M. (2011). Patientcentrerad 
vård och helhetssyn i vården - skiljer sig begreppen? En litteraturstudie, 
Uppsala Universitet). 

Uppdelningen av den enskilda individen och dess behov av kommunal hälso- 
och sjukvård på två olika nämnder begränsar möjligheten att bedriva en vård 
som inkluderar helhetssyn, ett holistiskt synsätt och som är person- och 
patientcentrerad. Vilket i förlängningen kan medföra att en i grunden 
patientsäker vård riskerar att bli patientosäker. 

4.4 Patientjournaler 
Då samma patient bor på ett LSS-boende men också har beslut om daglig 
verksamhet, och dessa verksamheter ligger inom två olika nämnder samt två 
olika sjukvårdshuvudmän, så borde två olika patientjournaler för samma 
patient föras. En av dem tillhör huvudmannen Socialnämnden och den andra 
tillhör huvudmannen Gymnasie- och arbetslivsnämnden. Detta medför att 
samma sjuksköterska ska föra separat journal för den enskilda patienten 
beroende av under vilken sjukvårdshuvudman som sjuksköterskan 
dokumenterar för. Det vill säga om det är patienten inom daglig verksamhet 
med Gymnasie- och arbetslivsnämnden som huvudman. Samma patient kan ha 
Socialnämnden som huvudman på sitt LSS-boende. Sådan journalföring 
medför brister i helhetssynen avseende den enskilda patienten. 

4.5 Verksamhetschef enligt HSL 4:2 
Hälso- och sjukvårdslagen anger att där det bedrivs hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten. I dag 
innebär det att inom socialkontoret med Äldre- och omsorgsnämnden och 
Socialnämnden så är det avdelningschef utföraravdelningen som utövar 
verksamhetschefsansvaret inom socialkontoret enligt hälso- och 
sjukvårdslagen.  

För dagliga verksamheter inom arbetsmarknadsenheten med Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden utövar enhetschef arbetsmarknadsenheten ansvaret som 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.  
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4.6 Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt HSL 11:4 
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det enligt hälso- 
och sjukvårdslagen finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
(HSL 11:4). 

I enlighet med Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2017 ”Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering”, ska citat 

”MAS ges en organisatorisk ställning och ett mandat som gör det möjligt för 

denna att fullgöra sina uppgifter och sitt ansvar. MAS kan fungera som en länk 
mellan hälso- och sjukvårdsverksamheterna och den kommunala ledningen av 
hälso- och sjukvården.”. 

MAS är anställd inom socialkontoret där respektive Äldre- och 
omsorgsnämnden samt Socialnämnden utgör den kommunala ledningen. Inom 
arbetsmarknadsenheten med Gymnasie- och arbetslivsnämnden som kommunal 
ledning finns ingen MAS. 

4.7 Avvikelsesystem gällande avvikelser inom hälso- och 
sjukvård 

Dagliga verksamheter inom arbetsmarknadsenheten under Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden, saknar ett eget avvikelsesystem för avvikelser gällande 
kommunal hälso- och sjukvård vid dagliga verksamheter. Dessa finns idag i 
socialkontorets avvikelsesystem vilket är en sekretessfråga över 
huvudmannagränserna. 

4.8 Riktlinjer och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård 
Riktlinjer och rutiner finns idag för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
bedrivs inom socialkontoret med Äldre- och omsorgsnämnden och 
Socialnämnden men inga separata riktlinjer eller rutiner finns inom Gymnasie- 
och arbetslivsnämndens ansvarsområde. Den hälso- och sjukvård som idag 
köps in till dagliga verksamheter av AME från socialkontoret, utövar hälso- 
och sjukvård utifrån de riktlinjer och rutiner som finns inom socialkontoret för 
Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämndens del. 

4.9 Tjänsteskrivelser och överenskommelser som berör 
kommunal hälso- och sjukvård i tre upplagor med tre 
beslut 

Överenskommelser i form av rekommendationer och ärenden som har beröring 
med kommunal hälso- och sjukvård tillställs ofta Kommunstyrelsen, där till 
exempel Storsthlm vill ha ett svar om kommunen antagit överenskommelsen 
eller ej. Med dagens organisation med tre nämnder som har verksamheter 
uppdelade mellan sig där ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar föreligger, 
behöver ärendena först upprättas och behandlas i tre nämndorganisationer 
innan respektive nämnd kan lämna sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Detta innebär en ovisshet om alla tre nämnder kommer att anta 
överenskommelser och tjänsteskrivelser gällande kommunal hälso- och 
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sjukvård, som för en viss nämnd till exempel med ansvar för äldrevård, har 
större betydelse än en annan nämnd till exempel Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden med sina dagliga verksamheter. 

Den administrativa hanteringen av sådana ärenden har med den nya 
nämndorganisationen med tre nämnder och där socialkontoret är underordnat 
två av dessa nämnder men inte den tredje, medfört en betydligt utökad 
administrativ hantering. 

4.10 Säkerställa kvaliteten i daglig verksamhet enligt 
Socialtjänstlagen, LSS och SOSFS 2011:9 

Socialkontoret har under en period uppmärksammat att Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden inte säkerställer sitt ansvar för att säkra och följa upp sina 
verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen, LSS och SOSFS 2011:9. 
Gymnasie- och arbetslivsnämndens saknar arbetssätt, riktlinjer samt rutiner för 
hur de ska säkra och följa upp kvaliteten i de verksamheter som lyder under 
lagstiftningarna.  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har vid upprepade tillfällen rådfrågat 
socialkontoret om hjälp. Socialkontoret som arbetar med dessa lagar dagligen, 
har hjälpt till, trots att det inte längre är kontorets ansvarsområden. 

Kvalitetsområden där socialkontoret har uppmärksammat brister inom den 
dagliga verksamheten är till exempel: 

 Kvalitetsuppföljningar utav verksamheterna  

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? (Egenkontroller, 
riskanalyser, avvikelsehantering med mera) 

 Granskning av social dokumentation 

 Övergripande riktlinjer avseende till exempel Lex Sarah och 
klagomålshantering 

 Utredning enligt Lex Sarah 

 Utredning av vårdskada (Lex Maria) 

 

 

 

 

 
  



Förslag till organisationsförändring för
daglig verksamhet

12

5 Förslag till ny organisation för daglig
verksamhet

5.1 Daglig verksamhet till Socialnämnden
Socialkontoret och kommunledningskontoret föreslår tillsammans , utifrån
angivna argument i f öregående avsnitt, att den dagliga verksamheten ska flyttas
över ifrån Gymnasie - och arbetslivsnämnden till Socialnämnden . Kontore n
föreslår att organisationsförändringen gäller f rån och med den 1 januari 2020.

Socialnämnden ansvarar i dagsläget för omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som
regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt
bistå nd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd samt
kommunens flyktingmottagande. Inom grupp - och serviceboenden enligt LSS
ansvarar nämnden för hälso - och sjukvårdsinsatser till och med
sjuksköterskenivå . Den dagliga verksamheten ska enlig t förslag vara en enhet
under utföraravdelningen, se figur 2.

Figur 2

Socialnämnd

Myndighetsenheterna

Vuxenenhet

Barn - och
ungdomsenhet

Biståndsenhet -
LSS/SoL under 65 år

Utföraravdelningen

Stöd - och
behandlingsenhet

Gruppbostäder etc

Daglig verksamhet

Hälso - och
sjukvårdsenhet

Kvalitet - och
verksamhetsstöd
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De samordnarområden som enligt förslag ska flyttas över till Socialnämnden 
handlar om samordnarområde 4 och 5 som riktar sig till brukare med insatser 
inom daglig verksamhet. Vissa verksamheter inom samordnarområde 3 bör 
även flyttas över till Socialnämnden. Enhetschefen över 
arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten bör få i uppdrag att 
bestämma vilka verksamheter inom detta samordnarområde som ska flyttas 
över till Socialnämnden.  

5.2 Risk och konsekvensanalys 
Socialkontoret och kommunledningskontoret ser bland annat följande 
konsekvenser med flytten utav daglig verksamhet till Socialnämnden.  

Socialnämndens och Gymnasie- och arbetslivsnämndens reglementen samt 
delegationsordningar ska revideras. Även lokala rutiner ska uppdateras.  

De handlingar som tillhör Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska från och med 
den 1 januari 2020 överlämnas till Socialnämnden i de fall de har anknytning 
till de verksamheter som Socialnämnden tar över. 

Socialnämnden övertar det ansvar som följer av avtal eller annan förpliktelse 
på grund av åtagande av Gymnasie- och arbetslivsnämnden om åtagandet har 
anknytning till de verksamheter som Socialnämnden har. Taxor och avgifter 
samt dess tillämpningsanvisningar ska från den 1 januari 2020 föras över från 
Gymnasie- och arbetslivsnämnden till Socialnämnden och därmed tillämpas i 
Socialnämnden avseende verksamhet som nämnden ansvarar för. 

Budget gällande den dagliga verksamheten ska föras över ifrån Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden till Socialnämnden från och med den 1 januari 2020.  

Gällande verksamhetssystem samt avvikelsesystem ska uppdateras så att 
organisationsträden blir rätt.  

Arbetsmarknadsenheten samt den dagliga verksamheten har även genomfört en 
risk- och konsekvensanalys tillsammans med sitt skyddsombud på enhetsnivå. 
Enheterna kommer aktivt att arbeta med sina risker samt framtagna åtgärder 
om/när den dagliga verksamheten flyttas över till Socialnämnden.  

Organisationsförändringen ska förhandlas enligt MBL med facket.  
Förändringen kommer att beröra cirka 40-tal anställda samt cirka 90–95 
brukare och deras anhöriga. Information om förändringen ska skickas ut i god 
tid till samtliga berörda.  
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Regional överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar regional överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län under 

förutsättning att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av 

kommunen under processen och som förändrar förutsättningarna för 

överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller säkerhet i 

utskrivningsprocessen. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter från kommunerna i 

Stockholms län och Region Stockholm har ett förslag till långsiktig 

överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för somatisk 

slutenvård. Dessutom har en övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk 

slutenvård tagits fram. Diskussioner om innehållet har förts löpande med 

kommunerna under en lång process för att förankra underlaget för 

överenskommelsen. 

Socialkontoret gör bedömningen att överenskommelsen ska antas, förutsatt att 

det inte kommer andra bilagor som inte godkänts av kommunen under 

processen som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller 

kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen. Äldre- och 

omsorgsnämnden samt Socialnämnden har båda två fattat beslut om att de 

anser att överenskommelsen ska antas.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 24 oktober 

2019 - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 
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 Protokollsutdrag från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 

16 oktober 2019 - Regional överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 

 Bilaga 1 - överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Stockholms län den 18 juni 2019 

 Bilaga 2 – utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda 

åtaganden 

Ärendet 

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt som den nya lagen trädde i kraft så 

upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 

hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en 

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från slutenvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården.  

Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter från kommunerna i 

Stockholms län och Region Stockholm har ett förslag till långsiktig 

överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för somatisk 

slutenvård. Utöver denna överenskommelse har även en övergångsregel för 

utskrivning från psykiatrisk slutenvård tagits fram. Diskussioner om innehållet 

i dessa har förts löpande med kommunerna under en lång tid för att förankra 

underlaget för överenskommelsen.  

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse som 

utgår från en gemensam målbild. Syfte- och målskrivningar ska fungera som 

ett stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen.  

De övergripande målen i överenskommelsen är:  

Arbetet med utskrivningsprocessen är en del i den samordnade vård -och 

omsorgen.  

 Ingen ska behöva vara kvar på sjukhuset när hen inte behöver det.  

 Den som behöver ska få sjukhusvård så länge hen behöver det.  

 Region och kommun samordnar insatser på alla nivåer med den 

enskilde i fokus.  

De tre effektmål som tagits fram utifrån de övergripande 

målformuleringarna:  

 Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när den behandlande 

läkaren bedömt att den enskilde är utskrivningsklar. 

 Utskrivningsprocessen ska upplevas som trygg och samordnad för den 

enskilde. 
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 Alla involverade aktörer ska samverka effektivt och patientsäkert 

utifrån den enskildes behov. 

Kommunerna har valt att välja en betalningsmodell som grundar sig på att 

brukare och patienter ska vara i fokus, att kommunens enskilda och 

sammantagna kostnader ska beaktas, att betalningsmodellen ska vara enkel att 

administrera och följa upp samt att den måste upplevas som rättvis av alla 

parter. Dessutom ska betalningsmodellen skapa rätt incitament för 

utskrivningsprocessen så att målen i överenskommelsen kan uppnås.  

Fristdagar för utskrivningsklar vid somatisk slutenvård  

Parterna inom överenskommelsen har kommit överens om att en genomsnittlig 

betalningsmodell är mest lämplig för att nå de utsatta målen.  

Modellen har räknats utifrån samtliga patienter som skrivits ut inklusive de 

patienter som kunnat skrivas ut redan dag noll:  

 1 jan 2020 – 31 

oktober 2020 

1 november 2020 – 

31 oktober 2021 

1 november 2021 

och framåt 

Antal 

genomsnittliga 

fristdagar 

inklusive dag noll 

2,0 

 

Grund för 

nivåuträkning: 

länsgenomsnittet i 

oktober 2020 = ny 

nivå (förutsatt att 

genomsnittet inte 

är högre än 2,0) 

1,3 

Fristdagar för utskrivningsklar vid psykiatrisk slutenvård  

Idag finns det inte något fungerande digitalt informationssystem för psykiatrin, 

vilket innebär att det inte finns säker information inom detta område. Parterna 

är, med detta som grund, överens om att särskilda övergångsbestämmelser 

avseende betalningsansvar för patienter som är utskrivningsklara från 

psykiatrisk slutenvård ska gälla under perioden 1 januari 2020 – 1 juli 2021 

eller fram till dess att ett IT-stöd för informationsöverföring finns tillgängligt 

för psykiatrins aktörer.  När IT-systemet är infört sker en automatisk övergång 

till samma regelverk som för somatisk sluten hälso- och sjukvård.  

Kriterierna för betalningsansvar  

För att en kommun ska ha ett betalningsansvar krävs att slutenvården har 

underrättat kommunen om att patienten har skrivits in samt att berörda enheter 

fått kännedom om att patienten är utskrivningsklar. Patienten ska ha fått en fast 

vårdkontakt av öppenvården, förutsatt att hen har behov av sådan efter 

utskrivning. Om det finns behov av en samordnad individuell planering (SIP) 

ska den fasta vårdkontakten inom öppenvården ha kallat till sådan senast tre 

dagar efter att slutenvården meddelat att patienten är utskrivningsklar.  
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I det underlag som meddelats saknas en viktig bilaga, ”Detaljerad 

ansvarsfördelning i samband med utskrivningsprocessen”. Denna skulle, enligt 

rekommendationen, tas fram gemensamt mellan Stortsthlm och Region 

Stockholm senast 2019-09-15 och därefter skyndsamt skickas ut till 

kommunerna. Den 28 augusti inkom en bilaga med namnet ”Bilaga 1: 

Utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda åtaganden”. Det framgår 

inte om denna bilaga ersätter den tidigare nämnda bilagan eller om det kommer 

ytterligare bilagor. Däremot kan man av bilagan förstå det så att kommunerna 

nu kan anta den fullständiga överenskommelsen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ersättningen som kommunerna kan komma att betala för såväl 

utskrivningsklara vid somatisk slutenvård som psykiatrisk slutenvård ska följa 

Socialstyrelsens rekommenderade belopp. År 2019 är detta belopp 7 800 

kronor per dygn. Antalet dygn som kan komma ifråga är dock oklart, då antalet 

fristdagar kan variera över tid.   

I bilaga 1 anges också att kommunerna åtar sig att tillhandahålla resurser på 

lokal nivå som säkerställer att verksamheterna kan leva upp till 

överenskommelsen. Detta ska omfatta kontaktvägar som möjliggör utskrivning 

på helgerna. 

Kontorets synpunkter  

Socialkontoret som äger sakkunskap i frågan vill belysa att fristdagarna kan 

variera över tid beroende på vilka svårigheter det finns att på ett 

tillfredsställande sätt ordna hemgång eller annat boende för den enskilde, inte 

minst under helger och storhelger. Med flera sådana fall kan betalning för 

utskrivningsklara komma att bli kostsamt för kommunen.  

Vidare ska Upplands-Bro kommun ha i åtanke att den tar på sig följande enligt 

överenskommelsen bilaga 1 sid 3: 

”Parterna åtar sig att tillhandahålla resurser på lokal nivå som säkerställer att 

verksamheterna kan leva upp till överenskommelsen. Detta ska omfatta 

kontaktvägar som möjliggör utskrivning på helgerna” 

Kommunen bör ha i åtanke att möjligheten till utskrivning på helger kommer 

att bidra till en utökning av tjänstgöringen för biståndsenheten och dess 

handläggare. Frågan bör ses över och om någon form av jour kan lösa 

bemanningen på helger.  

Arbetssättet trygg/förstärkt hemgång som bedrivits i projektform i Upplands-

Bro kommun kan bidra till tryggare hemgång och möjligen också till färre 

fristdagar för de som kan gå hem till sitt ordinära boende. Kommunen bör ta 

ställning till om trygg/förstärkt hemgång ska fortsätta efter projektet tar slut 

under 2020 och om det då ska utvidgas till att även omfatta helger.  
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Om trygg/förstärkt hemgång permanent antas som arbetssätt bör 

Socialnämnden ge socialkontoret i uppdrag att se över möjligheten att använda 

teamet till att även arbeta med mottagandet av personer som skrivs ut från den 

psykiatriska slutenvården.  

Socialkontoret gör bedömningen att överenskommelsen ska antas, under 

förutsättning att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av kommunen 

under processen och som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen 

vad gäller kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen. Socialnämnden 

fattade beslut om att anta överrenskommelsen under deras sammanträde den 24 

oktober 2019. Äldre- och omsorgsnämnden fattade samma beslut under deras 

sammanträde den 16 oktober 2019. 

Barnperspektiv 

Överenskommelsen kommer att beröra barn som har anhöriga inom somatisk 

och/eller psykisk slutenvård. En väl fungerande utskrivningsprocess bidrar till 

att barnens anhöriga kan känna sig trygga med sin hemgång ifrån slutenvården 

vilket är positivt för barnen och deras hemsituation.    

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Stockholms län den 18 juni 2019 

2. Utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda åtaganden 

Beslut sänds till 

 Kommunens ställningstagande ska skickas senast den 1 december 2019 

med e-post till registrator@storsthlm.se 



 

REKOMMENDATION UT 
2019-06-18 
KSL/17/0049-316 

 
För kännedom 
Socialnämnd 
 

 

Kommunstyrelsen 

 

  
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta 
Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län. 

Ärendebeskrivning 
Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms 
län och Region Stockholm har förslag till en långsiktig överenskommelse tagits fram för 
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård inklusive en övergångsregel för 
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. 
 
Förhandlingen har framförallt avsett val av betalningsmodell och antalet fristdagar 
fram tills att kommunens betalningsansvar inträder. 
 
Kommunernas övervägande i valet av betalningsmodell 
I valet av betalningsmodell har kommunernas motiv varit att patienter och brukare ska 
vara i fokus. Likaså att kommunernas kostnader beaktas, både enskilt och 
sammantaget. Vidare måste betalningsmodellen vara enkel att administrera och följa 
upp, och den måste och upplevas som rättvis av alla parter. Betalningsmodellen 
behöver också skapa rätt incitament i utskrivningsprocessen så att målen i 
överenskommelsen kan uppnås. 
 
Betalningsmodeller i övriga delar av landet har studerats. Där har erfarenheterna från 
Region Skåne särskilt beaktats.   
 
I förhandlingen inför en långsiktig överenskommelse har kommunerna också fört fram 
olika förutsättningar som viktiga att beakta:  

- Stockholms län är en stor och snabbt växande region med många kommuner. 
Både i kommunerna och Region Stockholm finns ett stort antal utförare som 
gör det svårare att nå ut med arbetssätt. Därmed finns många olika slags 
organisationer och kulturer som gör samverkan mer komplex. 

- Parterna har en större utmaning i utskrivningsprocessen jämfört med övriga 
riket eftersom ansvaret för hemsjukvården inte har övergått till kommunerna.  

- I arbetet med utskrivningsprocessen ser kommunerna att det finns behov av 
utvecklade samverkansformer på alla nivåer. 

- Det saknas information om psykiatrin till följd av att det inte finns något 
fungerande digitalt informationssystem.  
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Fristdagar för utskrivningsklara vid somatisk slutenvård 
Parterna är överens om att en genomsnittlig betalningsmodell är mest lämplig för att 
uppnå de uppsatta målen. De genomsnittliga antalet dagar räknas utifrån samtliga 
patienter som skrivits ut inklusive de patienter som kunnat skrivas ut redan dag noll.  
 
Parterna är överens om att på längre sikt bör färre antal fristdagar gälla. De 
genomsnittliga fristdagarna inklusive dag noll ska därför vara 2,0 fram till och med 
utgången av oktober år 2020. Från och med november år 2020 ska länsgenomsnittet i 
oktober år 2020 utgöra ny nivå för genomsnittliga fristdagar. Detta förutsatt att 
genomsnittet i oktober inte är högre än 2,0. Från och med november år 2021 ska de 
genomsnittliga fristdagarna vara 1,3. 
 
Att patienter som kunnat skrivas ut redan dag noll ingår i genomsnittet i 
överenskommelsen måste särskilt framhållas eftersom Sveriges Kommuner och 
Landsting i sin statistik exkluderat dag noll i sin statistik över genomsnitt i riket. 
 
Fristdagar för psykiatrisk slutenvård 
Parterna är överens om att under en period 1 januari 2020 till 1 juli 2021 eller fram till 
dess att ett IT-stöd för informationsöverföring finns tillgängligt för psykiatrins aktörer 
gäller särskilda övergångsbestämmelser avseende betalningsansvar för patienter som är 
utskrivningsklara från psykiatrisk slutenvård. När IT-systemet är infört sker 
automatiskt en övergång till samma regelverk som för somatisk sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kriterier för betalningsansvar 
För att en kommun ska ha ett betalningsansvar krävs att: 

 den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten har skrivits in, 
samt underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är 
utskrivningsklar. 

 patienten fått en fast vårdkontakt tilldelad av öppenvården (förutsatt att 
patienten har behov av en kontinuerlig kontakt med öppenvården efter 
utskrivning).  

 den fasta vårdkontakten, i de fall en samordnad individuell planering ska 
genomföras, kallat till SIP senast tre dagar efter att underrättelse om att 
patienten är utskrivningsklar har lämnats. 

Ersättningsnivå 
Parterna är överens om att ersättningen som kommunerna kan komma att betala för 
såväl utskrivningsklara vid somatisk slutenvård som psykiatrisk slutenvård ska följa 
Socialstyrelsens rekommenderade belopp. År 2019 är detta belopp 7 800 kronor per 
dygn. 
 
Informationssystem/IT-stöd 
Region Stockholm tillhandahåller idag ett informationssystem/IT-stöd för utskrivning 
enbart från somatisk slutenvård. Region Stockholm åtar sig att tillhandahålla ett 
välfungerande system anpassat även för utskrivning från psykiatrisk slutenvård.  

Region Stockholm verkar också för att snarast möjliggöra en säker digital 
kommunikation inklusive videokommunikation.  

Övervägningar kring lagens betalningsmodell 
Kommunerna och Region Stockholm ser att lagens betalningsmodell ger fel 
incitamenten och att en genomsnittsmodell är bättre. 
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Lagens betalningsmodell riskerar medföra stort fokus på själva faktureringen för 
enskilda utskrivningsklara patienter. 

Det finns också en risk för prioritering av utskrivningsklara som överskridit tre dagar 
istället för att minska tiden för alla utskrivningsklara. Och risk att verksamheterna ser 
det som att de har tre dagar på sig. 

Detta skulle resultera i en sämre utskrivningsprocess för den enskilde och färre 
frigjorda vårdplatser än vid en genomsnittsmodell. 

Lagens betalningsmodell innebär dessutom högre sammantagna kostnader för 
kommunerna jämfört med en genomsnittsmodell. 

Gemensamma och enskilda åtaganden 
Partnerna har enats om att gemensamt ta fram en bilaga till överenskommelsen som 
beskriver våra gemensamma och enskilda åtaganden för att garantera en trygg och 
säker hemgång för den enskilde. Bilagan som benämns ”Detaljerad ansvarsfördelning i 
samband med utskrivningsprocessen” ska vara fastställd senast 2019-09-15.  

Bilaga skickas därefter till kommunerna så att kommunerna kan anta den fullständiga 
överenskommelsen. 

Bilagan ska minst innehålla följande åtaganden: 

 Att parterna verkar för en gemensam värdegrund och nyckelbegrepp för det 
gemensamma arbetet. 

 Att en övergripande modell och struktur för ett länsövergripande gemensamt 
utvecklingsarbete fastställs och efterlevs. 

 Att respektive part uppdrar till sina berörda verksamheter att samverka lokalt 
kring utskrivningsprocessen och att följa upp att så sker  

 Att det i den lokala samverkan ska finnas rutiner finnas för hur komplexa 
frågeställningar och ärenden hanteras. 

 Att stöd ges i det lokala samarbetet mellan kommun, öppenvård och slutenvård. 
 Att en informationsmodell fastställs och efterlevs för den lokala 

tillgängligheten. 
 Att parterna har tillgång till statistik nödvändig statistik för att följa 

utskrivningsprocessen samt att oplanerade återinskrivningar inte ökar. 
 Att parterna säkerställer att fungerande arbetssätt mellan parterna stöds 

digitalt. 
 Att parterna arbetar utifrån gemensamma faktureringsrutiner och 

fakturahantering. 

Samverkansorganisation 
Parterna har utsett en styrgrupp för länsövergripande strategisk och operativ ledning i 
utskrivningsprocessen med representanter från länets kommuner, Region Stockholm 
och Storsthlm. Den gemensamma politiska ledningsgruppen för samverkan inom vård 
och omsorg, kallad Vård i Samverkan, VIS utgör i sin tur politisk styrgrupp. Storsthlm 
och Region Stockholm tillhandahåller processledare respektive projektledare samt 
kommunikatörer i arbetet. Styrgruppen har också utsett specifika arbetsgrupper för de 
olika utvecklingsområdena.  
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Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 
Det finns idag inte underlag nog att fullt ut bedöma de faktiska kostnaderna som 
överenskommelsen kommer att medföra för kommunerna. Genomsnittet varierar från 
månad till månad. Det finns tillförlitlig statistik för perioden december år 2018 till och 
med mars år 2019 för utskrivningsklara patienter från somatisk slutenvård. Med utgång 
från antalet genomsnittliga utskrivningsklara dagar för den perioden bedöms 
kommunernas sammantagna kostnader per år för överenskommelsen inledningsvis 
vara omkring 30 miljoner kronor.   
 
Denna beräkningen utgår dock från att samtliga utskrivningsklara patienter är 
faktureringsbara. Det finns inget antagande om hur stor andel som faktiskt är 
faktureringsbara. Om de genomsnittliga utskrivningsklara dagarna i kommunerna inte 
minskar riskerar kostnaderna öka kraftigt när fristdagarna sänks. 
 
Det finns idag ingen statistik över utskrivningsklara dagar för psykiatrisk slutenvård. 
 
Det är stor variation i genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar mellan 
kommunerna. Flertalet förväntas inte komma att ha något betalningsansvar. Under 
perioden december år 2018 till och med mars år 2019 är det mellan sex till tolv 
kommuner per månad som ligger över i snitt 2,0 dagar. 
 
Region Stockholm kommer i slutet av år 2019 att kunna förse kommunerna med 
månatligt underlag där så att kommunerna själva kan följa de utskrivningsklara 
dagarna per kommun. 
 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  
 
Bilagan till överenskommelsen som benämns ”Detaljerad ansvarsfördelning i samband 
med utskrivningsprocessen” ska tas fram gemensamt mellan Storsthlm och Region 
Stockholm 2019-09-15 och skickas därefter skyndsamt ut till kommunerna. 
 
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 2020-01-01.   
 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 2019-12-01 med  
e-post till registrator@storsthlm.se 
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Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Håkan Wramner  
e-post: hakan.wramner@storsthlm.se 

 
Med vänlig hälsning 

 

 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande, Storsthlm Förbundsdirektör, Storsthlm 
 

 

 

 

 

 

Bilagor till rekommendationen 

1. Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i Stockholms län, daterad 2019-06-14. 

a. Bilaga 1 till överenskommelsen som beskriver gemensamma och 
enskilda och åtaganden samt detaljerad ansvarsfördelning i utskriv-
ningsprocessen. Bilagan ska vara framtagen senast 2019-09-15. 
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1.  Överenskommelsens parter  

Överenskommelsens parter i denna överenskommelse är Region Stockholm 
och Kommunerna i Stockholms län: 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Norrtälje (Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje), 
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering 
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt 
tillämpning av denna överenskommelse i relation till Region 
Stockholm.  Syftet är att vårda, följa upp och utveckla överenskommelsen i 
linje med kommunernas gemensamma intressen. Företrädare på politisk 
nivå, är de av styrelsen utsedda ledamöterna i VIS och ytterst förbunds-
ordföranden. På tjänstemannanivå företräds Storsthlm av förbunds-
direktören eller av den som förbundsdirektören utsett. Storsthlm förankrar 
aktuella frågor med medlemskommunerna.  

Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. 
Region Stockholm kallas ”regionen”. Kommunerna och regionen 
gemensamt kallas ”parterna”. 

Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och 
överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna överenskommelse 
tillämpas.   

Respektive part ska ansvara för att överenskommelsen är bindande för och 
gälla eventuella underleverantörer. 

 
 

2.  Bakgrund  

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes lagen 
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård.  

I den nya lagen uttrycks att syftet är att främja en god vård och en 
socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. (1 kap. 2§) 
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I lagen (1 kap. 1§) finns bestämmelser om; 

1) samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de 
skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården 
eller den regionfinansierade öppna vården,  

2) hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning 
behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella 
verksamheterna 

3) och kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara 
patienter. 

 
Det anges också att en region och kommunerna i samråd ska utarbeta 
gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt lagen – detta för att 
möjliggöra anpassning till lokala förhållanden och arbetssätt (4 kap. 4§).  I 
tillägg lämnas utrymme för region och kommun att träffa en 
överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en 
annan tidpunkt eller med ett annat belopp, än vad som anges i lagen (4 kap. 
5§). 
 
Mot denna bakgrund fastslås i denna överenskommelse länsövergripande 
ramar för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en modell för 
tillämpning av kommunernas betalningsansvar.  
 
 

3.  Syfte och gemensam målsättning 

Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
regionfinansierade öppna vården.  
I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse 
som utgår från en gemensam målbild. Syfte- och målskrivningar ska 
fungera som ett stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen.  

Parterna är överens om följande övergripande målformuleringar:  
Arbetet med utskrivningsprocessen är en del i den samordnade vård och 
omsorgen. 

 Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus när hen inte behöver det.  

 Den som behöver ska få sjukhusvård så länge hen behöver det. 

 Region och kommun samordnar insatser på alla nivåer med den 
enskilde i fokus. 
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Utifrån de övergripande målformuleringar ska följande tre effektmål 
uppnås: 

 Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när den behandlande 
läkaren bedömt att den enskilde är utskrivningsklar. 

 Utskrivningsprocessen ska upplevas som trygg och samordnad för 
den enskilde. 

 Alla involverade aktörer ska samverka effektivt och patientsäkert 
utifrån den enskildes behov. 
 

För att möjliggöra detta ska överenskommelsen konkret bidra till att lagens 
intentioner uppfylls samt formulera vad som ska gälla där lagen lämnar 
utrymme för parterna att själva komma överens. I detta ryms följande 
delar:  

 Stödja lagens syfte (se nedan 1 kap. 2§)  
 Förtydliga ansvarsfördelning och tillvägagångssätt genom 

gemensamma riktlinjer och rutiner (Se nedan 4 kap. 4§)    
 Reglera tidpunkt när kommunens betalningsansvar ska inträda och 

med vilket belopp (se nedan 4 kap. 5§) 

 
 

4.  Ansvarsfördelning i samband med 
 utskrivningsprocessen  

Den nya utskrivningsprocessen rymmer fyra centrala delar:  
 

 Slutenvården ska meddela berörda enheter i öppenvården och/eller 
kommunen att en patient med behov av fortsatta insatser har 
skrivits in genom ett inskrivningsmeddelande. 

 Slutenvården ska meddela berörda verksamheter att patienten har 
bedömts som utskrivningsklar.  

 Den av regionen finansierade öppenvården ska utse en fast 
vårdkontakt.  

 Samordnad Individuell Plan (SIP) ska erbjudas den enskilde som 
behöver insatser från både regionen och kommun i form av hälso- 
och sjukvård eller socialtjänstens omsorgsinsatser. 

 Den fasta vårdkontakten ska ansvara för att kalla till och säkerställa 
att SIP genomförs. 

 
Åtaganden och ansvarsfördelning beskrivs i detalj i bilaga till 
överenskommelsen.  
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5.  Verksamheternas tillgänglighet 

Respektive part förbinder sig att bemanna berörda verksamheter så att 
målen med utskrivningsprocessen kan uppnås.  
 
Respektive part förbinder sig att informera sina samverkansparter om hur 
berörda verksamheters tillgänglighet säkerställs. 

 

6.  Lokal samverkan 

Respektive part förbinder sig att uppdra till sina berörda verksamheter att 
samverka lokalt kring utskrivningsprocessen.  
 
I den lokala samverkan ska rutiner finnas för hur komplexa frågeställningar 
och ärenden hanteras. 
 
 

7.  Organisation för samverkan 

För att främja samverkan och bidra till att uppnå de gemensamma målen 
för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns idag en länsgemensam 
samverkansorganisation som leds av den politiska samverkansgruppen 
Vård i samverkan (VIS). På tjänstemannanivå leds samverkan av en 
styrgrupp som gemensamt ansvarar för att bereda ärenden till VIS. Syftet är 
att främja samverkan kring utskrivningsprocessen. Styrgruppen ska bestå 
av tjänstemän på ledningsnivå från Region Stockholm, Storsthlm samt ett 
antal kommuner.  
 
Styrgruppens uppdrag är att förvalta den gemensamma processen och de 
riktlinjer/rutiner som tagits fram för att stödja denna. Styrgruppen 
ansvarar för uppföljning av utskrivningsprocessen samt att initiera och 
prioritera aktiviteter som rör utskrivningsprocessen. Som stöd i sitt arbete 
kan styrgruppen initiera arbetsgrupper och referensgrupper vid behov. 
 
 

8.  Gemensamma utvecklingsområden 

Parterna är överens om fem viktiga utvecklingsområden för LUS:  
 Implementering och kvalitetssäkring av 

utskrivningsprocessen 
 Informationssystem och videokommunikation 
 Uppföljning av utskrivningsprocessens olika delar 
 Förebyggande av undvikbara inskrivningar och 

återinskrivningar 
 Framtidens sammanhållna och samordnade hälsa, vård och 

omsorg 

Följa	upp,	
revidera	
eller	avsluta	
SIP 
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9.  Informationssystem och IT-stöd 

Region Stockholm tillhandahåller ett välfungerande 
informationssystem/IT-stöd som är anpassat för utskrivningsprocessen 
från somatisk och psykiatrisk slutenvård.  
 
Region Stockholm, verkar också för att snarast lösa säker digital 
kommunikation inklusive videokommunikation. Detta sker tillsammans 
med länets kommuner via Storsthlm.  
 
 

10. Gemensamma och enskilda åtaganden 

Parterna ska gemensamt ta fram en bilaga till överenskommelsen som 
beskriver parternas gemensamma och respektive parts enskilda åtaganden 
för att garantera en trygg och säker hemgång för den enskilde.  
Utformning av bilagan delegeras till Förbundsdirektör för Storsthlm samt 
Regiondirektör för Region Stockholm. Bilagan ska vara fastställd senast 
2019-09-15. 
 
Bilagan ska minst innehålla följande åtaganden: 

 Att parterna verkar för en gemensam värdegrund i enlighet med 
lagens intention och nyckelbegrepp för det gemensamma arbetet. 

 Att en övergripande modell och struktur för ett länsövergripande 
gemensamt utvecklingsarbete fastställs och efterlevs. 

 Att respektive part uppdrar till sina berörda verksamheter att 
samverka lokalt kring utskrivningsprocessen och att följa upp att så 
sker. 

 Att det i den lokala samverkan ska finnas rutiner för hur komplexa 
frågeställningar och ärenden hanteras. 

 Att stöd ska ges i det lokala samarbetet mellan kommun, öppenvård 
och slutenvård. 

 Att fastställa och efterleva en informationsmodell för den lokala 
tillgängligheten. 

 Att parterna har tillgång till nödvändig statistik för att följa 
utskrivningsprocessen samt att oplanerade återinskrivningar inte 
ökar 

 Att parterna säkerställer att fungerande arbetssätt mellan parterna 
stöds digitalt 

 Att parterna arbetar utifrån gemensamma faktureringsrutiner och 
fakturahantering 
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11. Avsteg från samverkan samt tvister om 
 betalningsansvar och ersättningsbelopp 

11.1 Avsteg från samverkan 
Vid parts/parternas eventuella avsteg från åtaganden i överenskommelsen 
eller riktlinjerna, tvister därom eller tvister om tolkning av 
överenskommelse eller riktlinjer ska följande tvistetrappa tillämpas: 
 

1) Avsteg från åtagande ska om möjligt lösas av parterna på lokal nivå. 
Såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär att det kan antas 
påverka andra parter. 

2) Avsteg från åtagandet rapporteras till för kommunernas del 
Storsthlm och för Region Stockholms del Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Storsthlm och Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen följer upp och bedömer gemensamt 
inkommande rapporter och återkopplar förslag till lösning med 
berörda parter. Vid behov lyfts frågan till den av VIS utsedda 
styrgruppen. 

3) Ytterst hanteras avsteg från åtagande till den politiska 
ledningsgruppen VIS som har tolkningsföreträde kring 
överenskommelse och riktlinjer. 

 

11.2 Tvister om betalningsansvar och ersättningsbelopp 
Eventuella tvister mellan parterna avseende betalningsansvar och 
ersättningsbelopp ska i första hand lösas av närmaste chefer inom berörda 
verksamheter inom Region Stockholm och kommunerna.  

I andra hand prövas frågan av Hälso- och sjukvårdsdirektör eller 
Regiondirektör och motsvarande chefsnivåer i kommunen i enlighet med 
dessas delegationsordning. 

Kan tvisten ej lösas ska den hänskjutas till svensk allmän domstol för 
avgörande med tillämpning av svensk rätt. 
 
 

12. Reglering av betalningsansvar och 
 fakturering  

12.1 Lagbestämmelser avseende betalningsansvar 

I följande avsnitt återges kortfattat relevanta bestämmelser om kommunalt 
betalningsansvar från Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Hänvisningar till lagrum avser denna lag, om 
inget annat anges. 
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12.2 Förutsättningar för kommunalt betalningsansvar  

En kommun är betalningsansvarig för patienter inom slutenvården som 
bedömts vara utskrivningsklara. (5 kap. 1§) Betalningsansvaret omfattar 
patienter som är folkbokförda i kommunen. Den kommun som har beslutat 
om att en patient ska vistas i en annan kommun i någon boendeform som 
avses i socialtjänstlagen (2001:453) eller i lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, har betalningsansvaret för den 
patienten oavsett var patienten är folkbokförd. (5 kap. 2 §) 
 
För att betalningsansvar ska inträda krävs att: 

1. den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten har 
skrivits in, samt underrättat berörda enheter i kommunen om att 
patienten är utskrivningsklar.  

2. att patienten fått en fast vårdkontakt tilldelad av öppenvården (om 
patienten har behov av en kontinuerlig kontakt med öppenvården 
efter utskrivning).  

3. den fasta vårdkontakten, i de fall en samordnad individuell 
planering ska genomföras, kallat till SIP senast tre dagar efter att 
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.  
(5 kap. 3 §) 

 
Underrättelse från chefsöverläkare om beslut om öppen vård enligt 7 a § 
tredje stycket LPT motsvarar underrättelse om utskrivningsklar. (3 kap. 1 §) 
Planering för patienter som behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård genomförs enligt 
bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård. (4 kap. 1 §) 
 
Kommunens betalningsansvar inträder inte om patienten inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller 
det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. (5 kap. 5 §) 
 
12.3 Tidpunkt och ersättningsbelopp 

Parterna är överens om att antalet betalningsdagar ska minska med början 
under 2020.  
 
I modellen för betalningsansvar minskar antalet fristdagar succesivt så att 
kommunens betalningsansvar är 1,3 kalenderdagar inklusive dag noll 
senast den 1 november 2021.  
 
Parterna är också överens om särskilda övergångsbestämmelser för den 
psykiatriska vården. 
 
Mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län ska följande 
gälla avseende tidpunkt och ersättningsbelopp för det kommunala 
betalningsansvaret:  
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Tidpunkt och ersättningsbelopp mellan 1 januari 2020 och 31 
oktober 2020 
Kommunens betalningsansvar inträder 2,0 kalenderdagar inklusive dag 
noll, efter det att den behandlande läkaren har underrättat berörda 
verksamheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. 
Meddelande om utskrivningsklar ska lämnas senast kl. 12.00. 
 
När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn.   
För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 
 
Tidpunkt och ersättningsbelopp mellan 1 november 2020 och 31  
oktober 2021 
Tidpunkt då kommunens betalningsansvar ska inträda under perioden 1 
november 2020 och 31 oktober 2021 fastställs utifrån länsgenomsnittet för 
utskrivningsklara dagar, inklusive dag noll, per den 31 oktober år 2020. 
Genomsnittet under perioden kan dock inte överstiga 2,0 kalenderdagar 
inklusive dag noll.  
 
Meddelande om utskrivningsklar ska lämnas senast kl. 12.00. 
 
När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn. 
 
För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 
 
Tidpunkt och ersättningsbelopp från och med den 1 november  
2021  
Kommunens betalningsansvar inträder 1,3 kalenderdagar inklusive dag 
noll, efter det att den behandlande läkaren har underrättat berörda 
verksamheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. 
Meddelande om utskrivningsklar ska lämnas senast kl. 12.00. 
 
När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn. 
 
För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 
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Beräkning, debitering och fakturering 
Beräkning och debitering 
Debitering sker retroaktivt varje månad och beräknas på en 
genomsnittsnivå där nolldagar inkluderas enligt följande:  
 

1. För respektive kommun beräknas det genomsnittliga antalet 
utskrivningsklara dagar för samtliga vårdtillfällen som omfattas av 
lagen. 

2. Från genomsnittet subtraheras tidsgränsen för betalningsansvar (1,3 
dagar). 

3. Om differensen är större än 0, multipliceras den med antalet 
vårdtillfällen med minst en utskrivningsklar dag. Produkten 
motsvarar det antal dagar kommunen ska debiteras för den aktuella 
månaden. Om differensen är mindre än 0, inträder inget 
kommunalt betalningsansvar. 

Fakturering 
Faktura för varje månad skickas i förekommande fall från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
 
 
12.4 Övergångsbestämmelser för den psykiatriska slutenvården 

Under en period 1 januari 2020 till 1 juli 2021 eller fram till dess att ett IT-
stöd för informationsöverföring finns tillgängligt för psykiatrins aktörer 
gäller särskilda övergångsbestämmelser avseende betalningsansvar för 
patienter som är utskrivningsklara från psykiatrisk slutenvård. När IT-
systemet är infört sker automatiskt en övergång till samma regelverk som 
för somatisk sluten hälso- och sjukvård. 

 

Tidpunkt och ersättningsbelopp 
Kommunens betalningsansvar inträder 5 kalenderdagar efter det att den 
behandlande läkaren har underrättat berörda verksamheter i kommunen 
om att patienten är utskrivningsklar. Meddelande om utskrivningsklar ska 
lämnas senast kl. 12.00. 

När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn. 

För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 

Beräkning och debitering 
Debitering sker retroaktivt varje månad och beräknas på individnivå.   

Fakturering 
Faktura för varje månad skickas i förekommande fall från respektive 
vårdgivare. 
 
För Stockholms stad ska betalningsansvar fastställas per stadsdel i 
kommunen och inte för kommunen som helhet. 
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12.5 Fakturerings‐ och granskningsunderlag 
Det ska finnas gemensamma faktureringsrutiner och fakturahantering som 
garanterar korrekta fakturaunderlag.  
 
Fakturerings- och granskningsunderlaget ska utformas så att grunden för 
betalningsansvaret framgår. 
 
Regelverket för fakturering ska utformas i samråd med kommunerna och 
vara klart senast i oktober 2019. 
 
 
 

13. Uppföljning  

Överenskommelsen ska följas upp löpande. Uppföljningen ska mäta 
överenskommelsens tre effektmål och om de övergripande målen uppnås.  
 
Gemensamma former för uppföljning ska utvecklas och en detaljerad plan 
för utvärdering och uppföljning, inklusive rapportering av avsteg från 
samverkan på strukturell nivå ska tas fram senast under våren 2020. 
Uppföljningsplanen ska beslutas av VIS. 
 
Region Stockholm ska månatligen tillhandahålla statistiskt underlag per 
kommun, som kommunerna själva kan bearbeta, över utskrivningsklara 
dagar samt dagar då det finns ett betalningsansvar. Statistiken ska vara 
inklusive dag noll. Statistikmodellen ska tas fram i samråd med 
kommunerna och finnas tillgänglig månatligen från och med november år 
2019. 
Region Stockholm ska också från och med november år 2019 tillhandahålla 
månatlig statistik över andelen oplanerade återinskrivningar per kommun. 
 
Regelbundna uppföljningsrapporter ska presenteras till VIS.   
 
Parterna åtar sig att delta i länsövergripande uppföljning genom att lämna 
nödvändigt underlag inom avsatt tid. 
 
Storsthlm (för kommunerna) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (för 
regionen) ansvarar för att planera och genomföra den uppföljning som 
parterna beslutar om och rapportera detta till den politiska 
samverkansgruppen Vård i samverkan (VIS). 
 

 
14. Länsgemensamma riktlinjer och rutiner  

Riktlinjer och rutiner är framtagna för att stödja det vardagliga arbetet och 
förtydliga ansvarsfördelning och tillvägagångssätt vid utskrivning från 
somatisk och psykiatrisk slutenvård inom Stockholms län, med 
utgångspunkt i lagens intentioner.  
 

 Parterna åtar sig att implementera och följa gemensamma riktlinjer 
och rutiner för utskrivningsprocessen 
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 Gemensamma riktlinjer och rutiner beslutas och förvaltas av den 
politiska samverkansgruppen i länet Vård i Samverkan (VIS).  

 
Utifrån uppföljning av hur väl de nya arbetssätten fungerar i praktiken kan 
innehållet i riktlinjer och rutiner vid behov revideras.  Revidering kan också 
vara nödvändigt till följd av ett förändrat informationsöverföringssystem. 
Förslag om ändringar och tillägg samlas in löpande och beslut om behov av 
revidering fattas en gång om året av VIS. 
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar riktlinjer 
och rutiners huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, 
anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan 
hanteras på tjänstemannanivå om parterna är överens om att ändringen 
ska göras. 
 
 

15. Revidering av överenskommelsen  

Eventuella ändringar av och tillägg till denna överenskommelse kan 
initieras av parterna och ska godkännas av samtliga parter. 
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar 
överenskommelsens huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar 
och anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan 
hanteras av styrgruppen och beslutas då av VIS. 
 
Alla typer av ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen. 
 
Eventuella ändringar och tillägg i bilaga sker i enlighet med vad som anges 
under rubrik 10 i denna överenskommelse.  
 

 

16. Överenskommelsens giltighetstid och 
 upphörande 

Överenskommelsen börjar tidigast att gälla från 2020-01-01 eller därefter 
från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd och tills vidare. 
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tolv (12) 
månader. 
 
Om någon part säger upp överenskommelsen upphör den att gälla för 
samtliga parter efter uppsägningstiden. 



 

1 
 

 
 
 
  
 
 
 

Bilaga 1: Utskrivningsprocessens 
gemensamma och enskilda åtaganden  

Denna bilaga till Regional överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län beskriver 
parternas gemensamma åtaganden samt respektive parts enskilda 
åtaganden för att garantera en trygg och säker hemgång för den enskilda 
individen. 
 
Bilagan beskriver de avgörande åtaganden som krävs för att uppfylla 
överenskommelsen. Dessa är bindande för parterna.  

Utformningen av bilagan har delegerats till förbundsdirektören för 
Storsthlm samt regiondirektören för Region Stockholm. 
 

1. Ledning av arbetet med implementeringen 
avseende utskrivningsprocessen 

VIS utgör politisk styrgrupp för arbetet. 

Parterna har utsett en styrgrupp för länsövergripande strategisk ledning i 
utskrivningsprocessen med representanter från länets kommuner, Region 
Stockholm och Storsthlm. Styrgruppen ansvarar för att följa upp respektive 
parts åtaganden i bilagan och rapportera till VIS.  

Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering 
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt 
tillämpningen i relation till Region Stockholm. 

Regionala rutiner och riktlinje har tagits fram för att stödja och 
kvalitetssäkra utskrivningsprocessen. Dessa beslutas och förvaltas av VIS. 

Vid eventuella avsteg från åtaganden eller tvister om dessa ska 
överenskommelsens tvistetrappa tillämpas. 
 

2. Gemensamma och enskilda åtaganden 

Åtaganden om värdegrund och terminologi i det 
gemensamma arbetet 

 Parterna har en gemensam värdegrund som innebär att respektive 
verksamhet alltid arbetar så att överenskommelsens gemensamma 
mål kan uppnås och att utskrivningsprocessen är trygg och säker 
och sker med patienten i fokus. 
 

 Parterna ska använda den terminologi som används i 
överenskommelsen. 
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Åtaganden om samverkansmodell gällande gemensamt 
länsövergripande utvecklingsarbete för 
utskrivningsprocessen 

 Parterna ska arbeta utifrån en samverkansmodell för gemensamt 
länsövergripande utvecklingsarbete på alla nivåer.  Denna modell 
ska arbetas fram av Region Stockholm och kommunerna genom 
Storsthlm.  
 

 Parterna ska fortsatt implementera och efterleva regionala rutiner 
och riktlinje. Parterna ska gemensamt följa upp och vid behov 
revidera dessa. Rutiner och riktlinje ska omfatta 
utskrivningsprocessens alla delar – somatik, psykiatri, beroende 
samt barn och unga. 
 

 Uppföljning ska ske utifrån en gemensam årlig uppföljningsplan. 
Denna ska revideras senast december varje år. 
 

 Avsteg från samverkan ska följas upp av styrgruppen och 
rapporteras till VIS. 
 
 

Åtaganden kring utvecklingen av 
informationssystem/IT-stöd  
 

 För att fungerande arbetssätt ska stödjas av digitala system ska 
Region Stockholm och kommunerna, genom Storsthlm, fullfölja 
uppdraget Förstärkt samverkan kring digitalisering i Stockholms 
län som är beslutat i VIS sedan tidigare. 
 

 Region Stockholm ska tillhandahålla ett väl fungerande 
informationssystem/IT-stöd som är anpassat för 
utskrivningsprocessen från somatisk- och psykiatrisk slutenvård. 
 

 Lösningen för SIP i utskrivningsprocessen ska om möjligt vara 
enhetlig med övriga områden där SIP tillämpas. 
 

 Region Stockholm ska tillsammans med kommunerna, genom 
Storsthlm, utveckla en lösning för säker digital kommunikation 
inklusive videokommunikation. 
 

 Parterna ska samarbeta för att säkerställa att tillförlitliga 
kontaktuppgifter till berörda verksamheter finns digitalt.  
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Åtaganden mellan parterna i den lokala samverkan 
 

 Respektive part ska säkerställa att berörda verksamheter samverkar 
lokalt kring utskrivningsprocessen. 
 

 Parterna ska ha samverkansformer på lokal nivå för att hantera 
komplexa frågeställningar och ärenden. Hur detta fungerar ska 
särskilt belysas i den årliga uppföljningen.  
 
 

Åtaganden om stöd i det lokala samarbetet mellan 
kommun och regionfinansierad öppenvård och 
slutenvård  
 

 En länsövergripande plan ska finnas som beskriver hur stödet är 
utformat i implementeringen av utskrivningsprocessen. 

 
 Parterna åtar sig att tillhandahålla resurser på lokal nivå som 

säkerställer att verksamheterna kan leva upp till 
överenskommelsen. Detta ska omfatta kontaktvägar som möjliggör 
utskrivning på helgerna. 

 
 
Åtagande om information avseende förbättrad 
tillgänglighet 
 

 Parterna ska hålla varandra informerade om hur tillgängligheten 
utvecklas i de berörda verksamheterna vad gäller öppettider och 
kontaktvägar. 
 

 
Åtaganden kring statistik  
 

 Region Stockholm ska ta fram en gemensam modell för samlad 
statistik för utskrivningsprocessen i samråd med kommunerna 
genom Storsthlm. 
 

 Region Stockholm ska från och med november år 2019 
tillhandahålla månatlig statistik per kommun, och för Stockholms 
stads del även stadsdelar, över utskrivningsklara dagar samt dagar 
med betalningsansvar, som kommunerna själva ska kunna bearbeta. 
 

 Region Stockholm ska från och med november år 2019 
tillhandahålla månatlig statistik över andelen oplanerade 
återinskrivningar inom sju dagar för personer 65 år och äldre. 
Statistiken ska tas fram per kommun, och för Stockholms stads del 
även stadsdelar. 
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Åtaganden kring faktureringsrutiner och 
fakturahantering 
 
 Region Stockholm ska i samråd med kommunerna genom Storsthlm 

ta fram ett regelverk kring faktureringsrutiner och fakturahantering 
senast oktober 2019. 
 

 Regelverket kring faktureringsrutiner och fakturahantering ska 
löpande följas upp och vid behov revideras. 
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Skola för mig - Ansökan sociala 
investeringsfonden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan ur sociala investeringsfonden för projektet 

Skola för mig. 

Sammanfattning 

Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och 

stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika 

levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som 

bidrar till positiva förändringar för barnen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2019 

 Projektansökan Skola för mig den 19 november 2019 

Ärendet 

Råbyskolan har lyft fram vilka behov och utmaningar som skolan ser. Skolan ligger i 

ett område som har stora socioekonomiska utmaningar och många av eleverna saknar 

förutsättningar till full delaktighet. Det kan exempelvis handla om att vissa barn inte 

ens har det mest grundläggande så som kläder, skor och möjligheten att äta sig mätta. 

Många av barnen saknar meningsfulla fritidsaktiviteter. Barnen driver ofta omkring 

och har i få fall varit utanför kommungränsen eller sett någon annan del av staden eller 

tagit del av en kulturaktivitet. Många bär en känsla av otrygghet bland annat till följd 

av händelser i skolans geografiska närhet.  

Personal på Råbyskolan och Utbildningskontoret har sedan länge uppmärksammat vad 

detta innebär för eleverna på skolan och har tillsammans med Trygghets- och 

preventionsenheten beslutat att formulera projekt “Skola för mig”. Mycket lärartid på 

Råbyskolan går åt att lösa sociala utmaningar kring barnen och till att kompensera för 

barnens brist på resurser, ohälsa och otrygghet. Det finns ett behov av systematiskt 

arbetssätt som inte enbart baseras på lärarnas goda vilja att hjälpa till, utan som istället 

baseras på ett strukturerat och metodiskt arbetssätt där skolan får förutsättningar att 

tillgodose varje barns behov. Detta genom exempelvis fortbildning till personal, 

utveckling av nya metoder och arbetssätt gällande bland annat bemötande, barns 

behov och samarbete med hemmen, samt förstärkning av personalstyrkan med en 
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skolsocionom. Man vill också arbeta med barnens fritid, kulturupplevelser och vidga 

deras geografiska och sociala livsrum genom ex utflykter, studiebesök och 

förebildsarbete. 

Barn med många riskfaktorer i tillvaron riskerar hamna i utanförskap 

och utveckla normbrytande och risktagande beteende. Vi vill kompensera genom att 

förstärka och utveckla nya skyddsfaktorer i barnens liv och på så sätt undvika att de 

hamnar i utanförskap. 

Mål för projektet är att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och stärka 

skyddsfaktorer hos och runt barnen, kompensera ojämlika levnadsvillkor samt 

integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar till positiva 

förändringar för barnen. Målsättningen är att kunna formulera arbetet som en metod 

eller modell och sprida denna till andra skolor. 

Projektet är ett samarbete mellan kommunledningskontoret och utbildningskontoret 

och genomförs på Råbyskolan i Bro. 

Barnperspektiv 

Ett barnperspektiv ligger till grund för detta projekt. Projektet skulle innebära att 

stärka och stötta barn i ett utsatt område genom att arbeta med skyddsfaktorer, stöd till 

och samverkan med deras föräldrar samt utveckling av barnens skolas kompetens att 

se barnen i ett helhetsperspektiv och möta deras behov. Barnens eget perspektiv 

kommer att tas till vara i projektet genom bland annat samtal, intervjuer. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör  Rafif Makboul 

 Enhetschef Trygghet och prevention 

Bilagor 

1. Projektansökan Skola för mig 

Beslut sänds till 

 Ekonomistaben  

 Revision  
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Skolan som preventiv arena

2019 - 11 - 19

rafif.makboul@upplands - bro.se



Skola för mig  

 

2 
 

  



Skola för mig  

 

3 
 

  

Sammanfattning   
 
Skola för mig är ett pilotprojekt som syftar till att arbeta med tidiga 

insatser genom skolan som preventiv arena. I projektet utvidgar vi skolans ramar och 

tar hänsyn till alla delar kring barnets uppväxtförhållanden, från skolan till hemmet 

och fritiden. Med syfte att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till goda 

uppväxtvillkor ska skolan vara en skyddsfaktor för alla barn, särskilt för barn i 

riskmiljö.  
 

Till skolan går alla barn i Sverige och därför är skolan en naturlig arena att verka 

främjande och förebyggande inom, med barn och vårdnadshavare. Skolan är idag en 

arena där bra preventivt arbete bedrivs och skolan har redan uppdraget att ge varje 

barn förutsättningar till lärande, utveckling och delaktighet i samhället. Dock vet vi 

att skolans resurser inte alltid räcker till och att barn som lever i riskmiljö inte alltid 

får det stöd de behöver.  
 

Skola för mig handlar om att skapa förutsättningar för skolan att se till varje barns 

livssituation och behov samt att skolan ska kunna verka främjande. Målgruppen 

för pilotprojektet är alla barn som går på Råbyskolan, från förskoleklass och upp till 

åk 6. Genom att förstärka skolan med en skolsocionom, utveckla nya arbetssätt och 

förhållningssätt på skolan samt utöka skolans samverkan med hemmet och fritiden, 

är målet att ge barnen bra förutsättningar till trygghet, hälsa, meningsfullhet och 

delaktighet. Genom att arbeta med tidiga insatser när barnen är små får vi bättre 

förutsättningar att fånga upp barns behov och kunna rätt stöd.  Projekt ska som pilot 

genomföras på Råbyskolan under tre år och efter utvärdering kunna implementeras 

på skolan och spridas till andra skolor.  
 

Inom ramen för projektet förstärks kompetensen hos skolpersonal kring skolan 

som arena för preventivt arbete och skolans roll som skyddsfaktor för barn. Arbetet 

handlar om att skolmiljön för barnen ska vara trygg, att kontakten med hemmet ska 

vara god och att arbetssättet på skolan ska vara främjande. Skolan ska motverka 

utanförskap genom att aktivt bidra till barens samhällsinkludering och meningsfullhet 

i tillvaron. Genom nära samarbete med kultur-och fritid samt det lokala 

föreningslivet erbjuds barnen kostnadsfria fritids- och kulturaktiviteter. Samverkan 

ska också ske mellan skolan, socialtjänsten och polisen där barn får möta dem i 

positiva sammanhang och exempelvis genomföra idrottsevenemang och andra 

tillitsskapande aktiviteter ihop.  
 

Grundbulten för projektet är att barnen själva ska vara delaktiga och att arbetssättet 

tar hänsyn till barnens önskemål och behov. Barnen involveras i att forma sin vardag i 

och runt skolan, därför heter projektet Skola för mig.   
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1. Projektets bakgrund  

  
Kommunledningskontoret i Upplands-Bro har på uppdrag från politiken tagit fram en 

strategi för ett socialt hållbart Bro. Inom ramen för strategin är barn och ungas 

förbättrade uppväxtvillkor i Bro ett prioriterat område. Några av målen i strategin är 

att barn och unga ska ha en meningsfull fritid, att antalet elever som går ut skolan 

med gymnasiebehörighet ska öka, att relationer mellan föräldrar och skola ska 

förbättras samt att barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter och få 

verktyg för att kunna påverka sin vardag och sitt närsamhälle. Strategin för ett socialt 

hållbart Bro skildrar de olika socioekonomiska förutsättningarna för barn och unga i 

Bro och de utmaningar som finns i området, särskilt kring Råby/Finnsta.  

 

Kommunledningskontoret har också med medel från Delegationen mot segregation 

(Delmos) kartlagt segregationen i hela kommunen och där kunnat identifiera stora 

skillnader mellan olika områden i kommunen. Särskilt området runt Råby sticker ut 

med högre andel barnfattigdom, arbetslöshet och sämre skolresultat.   

 

Personal på Råbyskolan och utbildningskontoret har sedan länge uppmärksammat 

vad detta innebär för eleverna på skolan och har tillsammans med Trygghets- och 

preventionsenheten beslutat att formulera projekt Skola för mig som ett led i att 

motverka segregation och bryta utanförskap.  Då mycket lärartid på Råbyskolan går 

åt att lösa sociala utmaningar kring barnen och till att kompensera för barnens brist 

på resurser, ohälsa och otrygghet behöver skolan få stöd i arbetet för att kunna klara 

skolans grunduppdrag. Det finns ett behov av systematiskt arbetssätt som inte 

enbart baseras på lärarnas goda vilja att hjälpa till, utan som istället baseras på ett 

strukturerat och metodiskt arbetssätt där skolan får förutsättningar att tillgodose 

varje barns behov.    

 

Råbyskolans upptagningsområde är på många sätt ett område med utmaningar, sett 

till statistik från rapporten om segregation i Upplands-Bro (2018). Barn och unga i 

kommundelen har många riskfaktorer i sin tillvaro, såsom föräldrar i arbetslöshet, 

låga inkomster, föräldrar med låg utbildning, hög ohälsa, ensamstående föräldrar 

med mera. I området staplas riskfaktorer på varandra, och vi kan kompensera med 

skyddsfaktorer. Det är stora skillnader i uppväxtvillkor mellan olika grupper av barn i 

kommunen och särskilt Råby sticker ut.    

  

I geografisk nära anslutning till Råbyskolan har det inträffat oroligheter, skjutningar 

och mord, och många elever uttrycker att de upplever sig vara i en otrygg miljö.     

  

En fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett 

barn.  Svårigheter att lyckas i skolan innebär en stor risk för framtiden.  Skolan som 

arena för prevention är en nyckelfaktor.  
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I många av elevernas hem har man en låg disponibel inkomst och kan göra mindre 

saker som kostar pengar. Råbyskolan är villig att stötta sina elever på olika sätt för att 

de ska få uppleva samhället de lever i och känna delaktighet i sin kommun, sin stad 

och sitt land. Genom utflykter, studiebesök och möten med förebilder kan 

Råbyskolans elever öka sin kännedom om kultur, förstå demokratiska processer och 

sin del i dem, motiveras till delaktighet och inflytande i samhället i stort och i smått, 

inspireras, påvisas framtidsmöjligheter och få ökat framtidshopp, samt ta del av det 

stora utbudet av upplevelser som Stockholm har att erbjuda.    

  

Enligt artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska varje 

barn i Sverige få sina rättigheter tillgodosedda utan åtskillnad av något slag. Det 

innebär att alla barn har samma rättigheter. Rättigheterna i barnkonventionen 

handlar bland annat om rätt till utbildning, rätt till bästa uppnåeliga hälsa, rätt till 

skäliga levnadsvillkor, rätt till delaktighet och rätt till skydd mot våld. Varje barn har 

också rätt att växa upp under förhållanden som främjar hans eller hennes möjligheter 

att nå sin fulla potential.  

 
 

1.2 Sammanfattning av kartläggning av segregation i Upplands-
Bro 2018, fokus Råby   

  
Råby gärde norra är det område som har lägst andel förvärvsarbetande, 63 procent. I 

områdena i Råby gärde är sysselsättningen generellt lägre jämfört med kommunen 

som helhet.  

  

Fyra områden utmärker sig med särskilt hög andel arbetslösa. Av dessa är Råby gärde 

östra ett, där 10 procent av befolkningen i åldern 18–64 år är arbetslösa. Ett 

annat är Råby gärde norra är andelen arbetslösa ca 8 procent. Det är markant högre 

än i många av de andra 45 områdena i kommunen. De allra flesta områden har en 

relativt låg andel arbetslösa, i 33 av 45 områden är arbetslösheten som högst 3 

procent.   

  

Även inom ekonomiskt bistånd utmärker sig Råby gärde östra och Råby gärde 

norra, tillsammans med tre andra områden tydligt. I de områdena är det vanligare att 

motta ekonomiskt bistånd än bland hushåll i kommunens övriga delar.   

  

I Upplands-Bro har hushållen svagare köpkraft än i länet som helhet, mätt som 

medianen av disponibel inkomst per konsumtionsenhet. De hushåll med lägst 

köpkraft är hushåll som är ensamstående med barn 0–19 år. Det är fem områden 

som utmärker sig med en hög andel hushåll med låg köpkraft, två av dem är Råby 

gärde östra och Råby gärde norra.   

  

Mäter man barnfattigdom finns det stora skillnader inom kommunen, där t ex 15% av 

barnen i Råby gärde östra och 9% i Råby gärde norra kategoriserasatt leva med låg 

inkomststandard, det vill säga att inkomsterna precis räcker till nödvändiga 
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levnadskostnader. Detta går att jämföra med områden som Gamla 

Kungsängen 26 där 0% eller Sylta där 3% av barnen lever i fattigdom.   

  

Socioekonomiska mått samvarierar ofta med varandra, exempelvis har områden med 

hög arbetslöshet oftare låg köpkraft. Områden med hög sysselsättning har ofta hög 

köpkraft. Dessutom har områden där många har utländsk bakgrund ofta låg köpkraft. 

Det mönstret präglar Råby gärde östra och Råby gärde norra. Det är också i bland 

annat dessa områden där det är minst vanligt med eftergymnasial utbildning. 

Ohälsotalet är även högst där.    

  

Det finns ett mönster mellan grundskolorna där elever med utländsk bakgrund 

koncentreras till vissa skolor, där andelen elever som inte lyckas nå 

gymnasiebehörighet är högre. Elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning 

koncentreras i huvudsak till andra skolor, där elever når gymnasiebehörighet i 

betydligt högre grad.    

  

I fyra av kommunens områden bor alla i hyresrätter. Två av dem är Råby gärde 

östra och Råby gärde norra. Det är också de områden som har högst andel befolkning 

med utländsk bakgrund. Mellan 44–50 procent av befolkningen i dessa områden är 

utrikes födda eller/och har båda föräldrarna födda utomlands.   

  

Valdeltagande kan ses som ett mått på att delta aktivt i den demokratiska processen. 

Tre distrikt har ett betydligt lägre valdeltagande än de övriga distrikten, ett av dessa 

är Råby.  

 

 

2. Mål  
 
Projektet avser arbeta med stegvisa förflyttningar gällande bland annat att 

förbättra elevers trivsel, trygghet och känsla av sammanhang. Man avser öka antalet 

skyddsfaktorer för eleverna. Detta kommer att mätas kvalitativt i form av bland 

annat intervjuer med elever och personal på skolan, tidigt i projektet samt efter 

projekttiden.  

  

Elevernas totala närvaro i skolan ska öka under projektets gång. Detta mäts genom 

statistik som uttas ur skolans frånvaroprogram.  

 

Skolans personal ska öka antal hembesök och antal samtal med vårdnadshavare, 

samt höja kvaliteten på dessa samtal.  

 

En långsiktig målsättning för skolan är att minska kränkning och avstängning av 

elever på skolan.  
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Ett annat mål är att Råbyskolans elever vidgar sitt livsrum genom utflykter, 

studiebesök, förebildsarbete. Det behövs naturliga samhällsmöten på offentliga 

platser.  

 

Vi skapar tillsammans en kompensatorisk verksamhet för Råbyskolans elever där de 

får uppleva delar av det offentliga utrymmet de annars inte skulle få uppleva. Många 

elever och familjer är också tyngda av socioekonomiska faktorer vilket begränsar 

elevernas möjligheter att upptäcka och utforska ett större samhälle än det mest 

närliggande. Vi vill ge barnen tillgång både till det offentliga rummet såväl som till 

kulturen, då dessa faktorer är viktiga för att bryta nuvarande och blivande 

utanförskap.  

 

Arbetet med barnet i fokus och en helhetsbild över barnets tillvaro kommer att ge 

möjlighet till riktade insatser. Detta kommer att innebära en ökad känsla av trygghet, 

trivsel och sammanhang (begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet) där barnet 

känner större möjligheter att påverka sin egen tillvaro och framtid. Detta kommer att 

underlätta för barnen att växa upp till välmående och aktiva samhällsmedborgare, 

som nyttjar sin möjlighet till inflytande och delaktighet.   

 

Barn med många riskfaktorer i tillvaron riskerar hamna i utanförskap 

och utveckla normbrytande och risktagande beteende. Vi vill kompensera genom att 

förstärka och utveckla nya skyddsfaktorer i barnens liv och på så sätt undvika att de 

hamnar i utanförskap.  Att vi går in och arbetar med tidiga insatser när barnen är små 

ger oss bättre förutsättningar att fånga upp barns behov och rätt stöd, innan det gått 

så långt att barn hunnit utveckla ett utanförskap.    
 

Mål för projektet är att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och stärka 

skyddsfaktorer hos och runt barnen, kompensera ojämlika levnadsvillkor samt 

integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar till positiva 

förändringar för barnen. Dessa strukturer ska i mesta möjliga mån integreras i 

skolans ordinarie arbete.  

 

Efter projekttidens slut ligger projektutvärderingarna till grund för utformandet av 

upplägg för fortsatt spridning av goda exempel från lyckade insatser. Målsättningen 

är att kunna formulera arbetet som en metod eller modell och sprida denna till andra 

skolor.   

 

 

3. Projektorganisation  
 

3.1 Roller   
Projektet är ett samarbete mellan kommunledningskontoret, utbildningskontoret 

samt kultur -och fritidskontoret och genomförs på Råbyskolan i Bro. För projektet 

upprättas en styrgrupp som sammankallas av projektledare/skolsocionom och består 

av kommundirektör Ida Texell, verksamhetschef för skola Magnus Persson, trygghets- 
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och preventionschef Rafif Makboul, rektor för Råbyskolan Christer Jones samt kultur- 

och fritidschefen Hannah Rydstedt.   

För projektet tillsätts en projektledare/skolsocionom och en projektgrupp som består 

av lärare och elevhälsa på Råbyskolan, kommunens trygghets- och 

preventionssamordnare, brobyggare, fritidspersonal, polis och socialtjänst.  

 

På skolan finns en arbetsgrupp som för dialog i det dagliga arbetet, bestående av 

projektledare/skolsocionom, rektor Christer Jones och övrig av projektet berörd 

personal.   

 
3.2 Bemanning    
En socionom med socialt fokus kommer att vara en länk mellan skola, hem och fritid. 

Det dagliga arbetet präglas av ett främjande och förebyggande trivsel- 

och trygghetsarbete som en viktig del av skolans elevhälsoarbete, ett arbete som går 

hand i hand med årskursaktiviteterna och olika övergångar för eleverna. Denne blir 

en känd och trygg person som eleverna möter både i skolan och på fritiden. 

  

I uppdraget ingår att arbeta främjande och förebyggande, men också selektivt med 

elever i behov. Huvudfokus är kontakt med och individuell kartläggning 

av elever, kontakt med vårdnadshavare samt övrig skolpersonal. Viktigt är också att 

kunna utgöra kontaktlänk mellan elev, vårdnadshavare och andra 

samhällsfunktioner, såsom fritidsverksamhet, polis, Bryggan, socialtjänst (myndighet 

och utförare), kommunens fältpersonal, föreningsliv. Personen blir en del av skolans 

elevhälsoteam och samarbetar med bland andra kurator. Vid oro och/eller oroande 

hög skolfrånvaro görs hembesök.  

 

Tillsammans med SYV (Studie- och yrkesvägledare) planeras och genomförs 

övergången till högstadiet, Broskolan.   

 

Arbetstiderna blir flexibla och kan variera över veckan med övergångar mot elevernas 

fritid efter skolan; dag, eftermiddag samt viss kväll.  Skolsocionomen blir även 

projektledare för projektet.  

 

I Råbyskolans systematiska kvalitetsarbete planerar man att avsätta lärare som följer 

med eleverna den första veckan i Broskolan för att underlätta och trygga övergången 

till högstadiet.  

 

 
 

4. Projektbeskrivning  
 
Skola för mig är ett pilotprojekt omfattande tre år som syftar till att arbeta med 

tidiga insatser genom skolan som en preventiv arena. I projektet expanderar vi 

skolans ordinarie ramar och ser skolan som ett verktyg för att ringa in hela barnets 
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tillvaro från hemmet till skolan och fritiden. Med utgångspunkt i det bästa för barnet 

är målet att skolan ska vara en avgörande skyddsfaktor för barn i riskmiljö.    

 

Till skolan går alla barn i Sverige och därför är skolan en naturlig arena att verka 

förebyggande inom. Skolan är idag en arena där bra preventivt arbete förekommer 

och skolan har uppdraget att ge varje barn förutsättningar till lärande, utveckling och 

delaktighet i samhället. Dock vet vi att skolans resurser inte alltid räcker till och att 

barn allt för ofta faller mellan stolarna.    

Projektet handlar om att fylla gapet och om att förstå barnets individuella 

förutsättningar genom att ha god kännedom om barnets hemförhållanden, skolmiljö, 

hälsa och fritid. Även barnets vårdnadshavare är kopplad till skolan och därför är 

skolan en naturlig arena för kontakt med vårdnadshavare och hemmiljö.   

 

Genom projektet är målet att arbeta med att utveckla nya sätt att nå vårdnadshavare 

och föräldrar, till exempel hembesök och olika former av mötes- och samtalsforum.  

Projektet ska även bidra till att förstärka föräldraskapet och hjälpa föräldrar att vara 

delaktiga i barnens skolgång. Anknytning och goda vuxenrelationer är viktiga 

skyddsfaktorer i ett barns liv. Föräldrar som uppmuntrar sina barn till skolgång och 

uttrycker till barnen att skolan är viktig bidrar till att de har större möjlighet att klara 

av skolan.  I projektet ska möjligheterna att arbeta med hembesök ses över, 

exempelvis till alla elever när de påbörjar förskoleklass. Detta för att genomföra en 

grundläggande kartläggning kring elevens behov och situation, samt lägga grund för 

en god relation mellan skolan med både eleven och dennes familj.  

 

I projektet ser vi en stark koppling till social hållbarhet, och arbetar i linje med 

tidigare antagna “strategi för ett socialt hållbart Bro”. Bristande social hållbarhet kan 

innebära utveckling/aktivering av sociala risker. Tillit, som begrepp på en systemnivå 

är centralt. Om medborgare i kommunerna har ett förtroende för att det omgivande 

samhället bidrar hen också till det ”sociala kontraktet”. Tilliten blir en sorts socialt 

kapital som kan vara stort eller litet. En hög tillit gentemot samhället motverkar 

sociala risker medan en låg tillit, vilket då ger en hög misstro ökar risken för att 

sociala risker (konsekvenser) ska uppstår. För att bygga, upprätthålla och samtidigt 

skydda tilliten så måste vi arbeta både förebyggande och hantera uppkomna 

problem. Vi måste sätta in åtgärder på den proaktiva sidan för att bygga och 

upprätthålla tillit (arbete med social hållbarhet) och vi måste arbeta med åtgärder för 

att hantera uppkomna problem för att skydda och bevara tilliten.  

 

Grunden för projektet är att ge alla barn en trygg tillvaro i skolan, 

en meningsfull fritid och goda förutsättningar till bra samhällsinkludering.   

Inom ramen för projektet förstärks kompetensen hos skolpersonal kring skolan som 

arena för preventivt arbete och skolans roll som skyddsfaktor för barn. Skolan får 

förstärkning i form av en heltidsanställd skolsocionom som utgår från skolan och som 

är motorn i arbetet. Rutiner tas fram för att varje barn ska få en egen utvecklingsplan 

som också innefattar vad barnet behöver, även utanför skolans ramar, så som 

meningsfulla fritidsaktiviteter och annat stöd.    
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Inom projektet utvecklas ett nära samarbete med kultur och fritid som erbjuder barn 

kostnadsfria aktiviteter både inom ramen för skolan och utanför skolan. Syftet med 

dessa aktiviteter är att stärka barns delaktighet och ge barn som aldrig kunnat 

uppleva kulturaktiviteter en möjlighet att göra det eller för barn som saknar 

fritidssysselsättning att få det. Genom projektet ska samverkan med civilsamhället 

förstärkas och föreningar som erbjuder kostnadsfria aktiviteter kopplas på arbetet.    

Den senaste rapporten från myndigheten för kulturanalys, Kulturvanor i 

Sverige 1989–2018, bekräftar bland annat kulturvanornas stabilitet och dess starka 

koppling till faktorer som utbildning och inkomst.  Individens hälsa och 

livstillfredsställelse påverkar delaktigheten i kulturlivet.   

 

Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen förstärks och aktiviteter 

där barn får möta socialsekreterare, ungdomsstödjare och poliser genomförs. Det 

kan exempelvis handla om att ha idrottsevenemang ihop med barnen eller göra 

andra aktiviteter ihop för att bygga relationer och skapa tillit.    

 

En viktig del i projektet är att barnen själva får vara delaktiga i att beskriva sina behov 

samt vara med i att förbättra trivseln i skolan, skapa meningsfulla fritidsaktiviteter 

osv. Barnen involveras i att arbeta mot kränkande behandling på skolan, i hur man är 

en bra kompis och hur man kan prata med någon vuxen om man är rädd eller orolig. 

Barnen involveras helt enkelt i att forma sin vardag i och runt skolan. Det är därför vi 

valt att kalla projektet ”Skola för mig”.  
 
Projektet kommer i sin tidiga fas att kartlägga vad som redan görs på skolan idag som 

goda exempel, och genom intervjuer och eventuellt enkäter samla lägesbilden från 

elever och personal.   

 

Efter kartläggningen kommer man att se vilka utbildnings- eller fortbildningsbehov 

som finns i personalgruppen. Exempel på relevanta utbildningar kan vara 

traumamedveten omsorg, MI i skolan eller att leda eventuella metoder eller modeller 

som kan framstå som relevanta utifrån skolans beskrivna utmaningar.   

 

Som en förlängning av projektet ska vi även få till en fungerande överlämning när 

barnen går från låg- och mellanstadiet och vidare till högstadiet.   

  

 

5.  Målgrupp  
 
Målgruppen är alla barn som går på Råbyskolan från förskoleklass till åk 6. Inom 

ramen för projektet arbetar vi också med barnens vårdnadshavare som målgrupp.  

 

De kompetensutvecklande insatserna riktar sig till skolpersonal och arbetsgrupper.  
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6.  Aktivitets- och tidplan  
 
Projektet pågår från 2020-01 till 2023-01. Projekttiden kommer att läggas upp enligt 
följande:  
 
År 1: Forma arbetssätt, arbetsgrupper och inleda samverkan. Påbörja 
kompetensutvecklingsprogram och sätta rutinerna på skolan och för samverkan med 
kultur och fritid.  
 
År 2: Arbeta med metoder och arbetssätt enligt projektplan. Dokumentation och 
delårsrapportering.  
 
År 3:  Implementera arbetssätt och metoder långsiktigt. Utvärdera, förbättra och 
sprida erfarenheter och kunskaper. Slutrapportera till kommunstyrelsen.  
 
 
Exempel på kultur och fritidsprogram under skoltid varje år: 

 

 
 

Åk Termin Aktivitet Termin Aktivitet 

2 x Fklass Ht Friluftsliv/närmiljön Vt Teater

Ht Pelle Svanslös Uppsala Vt Skansen

2 x åk 1 Ht Friluftsliv/närmiljön Vt Teater

Ht Teater Vt Fjärilsmuseet

Ht Arlabonden minior

2 x åk 2 Ht Friluftsliv/närmiljön Vt Teater

Ht Teater Vt Museeibesök

Ht Museeibesök

2 x åk 3 Ht Friluftsliv/ny miljö Vt Museeibesök

Ht Polisbesök program Vt Teater

Ht Museeibesök Vt Skridskor Kungsängen

Vt Skridskor Kungsängen

2 x åk 4 Ht Teater Vt Historisk stadsvandring

Ht Museeibesök Vt Längdskidor Bålsta

Ht Friluftsliv egen regi Vt Längdskidor Bålsta

2 x åk 5 Ht Lovsimskola Vt Linnes Hammarby/Botaniska

Ht Friluftsliv egen regi Vt Teater

Ht Polisbesök program Vt Museeibesök

Vt Längdskidor Bålsta

Vt Skridskor Kungsängen

2 x åk 6 Ht Friluftliv egen regi Vt Sala Silvergruva

Ht polisbesök Vt Skärgårdstur

Ht Teater Vt Utförsåkning

Ht Museeibesök Vt Utförsåkning
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7. Projektbudget  

    
Lön Projektledare/Skolsocionom (1x100 %): 650 000 kr   

Årskursprogram kultur och fritid: 350 000 kr   

Kompetensutvecklingsprogram: 65 000 kr    

Total årsbudget: 1 065 000 kr   

Total projektbudget 3 år: 3 195 000 kr   

 
 

8. Metod och kvalitetssäkring 
 

Projektet bygger på forskning kring risk- och skyddsfaktorer som preventivt arbete 

utgår från. Forskning visar att barn och unga med många riskfaktorer och få 

skyddsfaktorer i sitt liv löper större risk att utveckla psykisk ohälsa, riskbruk och 

missbruk, kriminalitet, våldsbeteende med mera. Vissa riskfaktorer är svåra att 

påverka, men det går att addera skyddsfaktorer. Dessa skyddsfaktorer kan 

kompensera och minska risken för barnet/den unge att utveckla normbrytande 

beteenden. Projekt Skola för mig kommer att arbeta med att identifiera risk- och 

skyddsfaktorer hos barnen, stärka befintliga skyddsfaktorer samt hitta och utveckla 

nya.   

 

Forskning om människor som har svåra förutsättningar och ändå växer upp och får en 

fungerande tillvaro och en god hälsa (ofta kallade maskrosbarn) har pågått länge. En 

av de mer kända studierna genomfördes av Aaron Antonovsky som en följd av andra 

världskriget. Resultatet av hans forskning landade i teorin om KASAM – Känsla av 

Sammanhang. Människan har behov av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i tillvaron. Skolan och fritiden kan spela en viktig roll i att hjälpa barn 

med detta, bland annat genom samtal och stöd. Man kan också använda sig 

av metoder och tillvägagångssätt som traumamedveten omsorg och motiverande 

samtal (MI) samt genom att stötta barnen i att utveckla sin identitet och självbild, 

sin mentaliseringsförmåga, sin motivation och andra förmågor. Genom tät kontakt 

med vårdnadshavare kan detta arbete även gynna dessa viktiga vuxna runt barnen. 

Projektet avser ta till vara denna forskning.  

 

Viss metodik i projektet kan kopplas till modellen Tåget som utvecklats i Botkyrka 

kommun inom arbetet med MVP, Mentors in Violence Prevention, som är en 

kunskapsbaserad arbetsmodell. Modellen är våldspreventiv och fokuserar bland 

annat på normkritiskt arbete, inklusive problematisering av könsnormer, samt 

åskådaransatsen (Bringing in the bystander) som handlar om civilkurage och att ta en 

roll som aktiv åskådare. Projektgruppen kommer även att se över möjligheten att 

genomföra metoden.   
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Råbyskolan avser också att arbeta med KiVa, som är ett evidensbaserat 

antimobbingprogram för skolan.  

Mobbning är i många fall en orsak till problematisk skolfrånvaro och påverkar 

skolresultat negativt. Att som skola ta tag i mobbning gör att man inte bara 

adresserar de akuta situationerna utan även att man påverkar hela miljön på skolan 

för såväl elever som vuxna. 

KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram utvecklat i Finland, som ger stöd i 

hur man arbetar preventivt på skolövergripande nivå samt ger verktyg för att hantera 

akuta mobbningsärenden. Som såkallad KiVaskola får man utbildning i modellen, 

material i form av lektionsplaneringar, filmer och spel online. Skolan får kontinuerligt 

stöd kring akuta mobbningsärenden samt hjälp med analys av utvärderingar 

Styr- och projektgrupp säkerställer att de eventuella metoder som kommer att 

implementeras via projektet är kunskapsbeprövade och evidensbaserade där det är 

möjligt.   

 
 

9.  Dokumentation och förvaltning av 
projektresultat 

 
Dokumentation från projektet sker löpande. Projektledare ansvarar 
för dokumentation tillsammans med projektgruppen. Projektledaren rapporterar 
även löpande till styrgruppen.   
 
Efter avslutat projekt ska metoder och arbetssätt vara en implementerad del av 
hur Råbyskolan arbetar.   
 
Pilotprojektet är tänkt att genomföras på Råbyskolan under tre år och utvärderas för 
spridning därefter. Målet är att metoder och arbetssätt ska kunna implementeras 
inom kommunen men också externt om resultaten är goda.    
 

Projektets mål utvärderas av projektledaren genom intervjuer av elever och personal 
på Råbyskolan.  
 

Resultat redovisas i lägesrapporter till styrgruppen som utvärderar projektet under 
projekttiden och efter avslutad projekttid.   
 

Efter avslutad projekttid kommer Skola för mig att redovisas till Kommunstyrelsen för 
godkännande.   
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Ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden - barnskyddsteam 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om medel ur den sociala 

investeringsfonden på 6,1 mnkr för att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-

Bro kommun. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 26 september att ansöka om medel ur den sociala 

investeringsfonden i syfte att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-Bro 

kommun. Syftet med ansökan är att bilda ett barnskyddsteam om tre tjänster 

som ska erbjuda snabba professionella insatser till familjer med barn och 

ungdomar som befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. 

Stödet skall kunna ske på dag- eller kvällstid och behandlaren kan vara 

tillgänglig per telefon även nattetid. Om familjen därefter har behov av fortsatt 

krisstöd kan barn- och ungdomsenheten besluta om det och ge uppdrag till 

barnskyddsteamet. De tre krisstödsbehandlarena ska tillhöra Stöd- och 

behandlingsenheten inom socialkontorets utföraravdelning. Socialkontoret 

anser att barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat lidande hos 

aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas arbete kommer att leda 

till att familjen använder sina egna resurser vilket ger ett minskat behov utav 

jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller andra omfattande insatser.  

Teamet ska även arbeta trygghetsskapande när de ej arbetar med krisstöd. Detta 

ska ske genom att bedriva förebyggande arbete på skolar, fritidsgårdar och i att 

hålla öppna föreläsningar. Föreläsningarna kan till exempel handla om våld i 

nära relation eller hemmasittare. Behandlarna ska delta på skolornas APT samt 

på föräldramöten. Ansökan från Socialnämnden är på 6 450 000 kr och avser 

lön för tre krisstödjare, utbildning, inventarier samt lokal under tre år. 

Ekonomistaben har gjort en sammanställning av samtliga ansökningar ur den 

sociala investeringsfonden och kommit fram till att det inte finns tillräckliga 

medel. Därför föreslås mindre justeringar på respektive projekt för att alla ska 

kunna beviljas. Kommunledningskontorets förslag blir således att sänka 

ansökan med 350 tkr och därmed bevilja en ansökan på 6,1 mnkr.   
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019 

 Bilaga – Socialnämndens ansökan om medel ur den sociala 

investeringsfonden den 19 augusti 2019 

 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 26 september 

2019. 

Ärendet 

Socialnämnden beslutade den 26 september att ansöka om medel ur den sociala 

investeringsfonden i syfte att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-Bro 

kommun.  

Syftet med ansökan är att bilda ett barnskyddsteam om tre tjänster som ska 

erbjuda snabba professionella insatser till familjer med barn och ungdomar som 

befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. Stödet skall kunna 

ske på dag- eller kvällstid och behandlaren kan vara tillgänglig per telefon även 

nattetid. Om familjen därefter har behov av fortsatt krisstöd kan barn- och 

ungdomsenheten besluta om det och ge uppdrag till barnskyddsteamet. 

De tre krisstödsbehandlarena ska tillhöra Stöd- och behandlingsenheten inom 

socialkontorets utföraravdelning. De ska vara samlokaliserade i samma lokaler 

som Solängen på Gamla Landsvägen 2 i Kungsängen och ha en gemensam 

arbetsledare. Behandlarna skall ha regelbunden kontakt och en samverkan med 

barn- och ungdomsenheten, familjebehandlarna och Härnevimottagningen samt 

med förskolor och skolor. Samverkan kommer även att ske med förebyggande 

enheten och förebyggande rådet. Barnskyddsteamet ska arbete med 

förebyggande trygghetsåtgärder.  

Målgruppen för barnskyddsteamet är familjer med barn och ungdomar som 

befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. Behovet av akut- 

och krisstöd har ökat markant under det senaste året. Barn- och 

ungdomsenheten inom socialkontoret har uttryckt ett behov av att kommunens 

familjebehandlare på Solängen behöver vara tillgängliga alla vardagar i veckan 

vilket familjebehandlarna med aktuella resurser har svårt att möta upp. 

Målet är även att möta familjens kris så att den inte accelererar. Behandlarna 

ska komma in i ett tidigt skede med hjälp och stödja familjemedlemmarna så 

att de bättre kan förstå vad som händer. Vissa familjer får den hjälp och det 

stöd de behöver och avslutas efter kontakt, dessa blir inte föremål för vidare 

utredning. Teamet förhindrar därmed placeringar av barn och unga eller andra 

omfattande insatser.  

Barnskyddsteamet ska arbeta utifrån anknytnings- och systemteori. Dessa 

teorier innebär att familjebehandlaren går i allians med familjen och blir en 

person som familjen litar på, som kan ge stöd i stunden och ge hopp om 

förändring. Det innebär att behandlarna möter familjens behov där och då. 
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Genom att lära känna familjen och hitta sätt att skapa en allians som skall ge 

trygghet och tillit, kan behandlarna skapa en förutsättning för att familjen skall 

våga ta emot stöd i en så känslig situation som en kris innebär. Ofta finns det 

med känslor av misslyckande, skuld och skam hos både föräldrar och barnet 

eller den unge. Det är viktigt att familjen känner förtroende för behandlarna 

och att de blir bekräftade i sin svåra situation och samtidigt får hopp om att 

krisen går att förändra. 

Socialkontoret gör bedömningen att barnskyddsteamets arbete kommer att leda 

till minskat lidande hos aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas 

arbete kommer att leda till att familjen använder sina egna resurser vilket ger 

ett minskat behov utav jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller 

andra omfattande insatser.  

Teamet ska även arbeta trygghetsskapande när de ej arbetar med krisstöd. Detta 

ska ske genom att bedriva förebyggande arbete på skolar, fritidsgårdar och i att 

hålla öppna föreläsningar. Föreläsningarna kan till exempel handla om våld i 

nära relation eller hemmasittare. Behandlarna ska delta på skolornas APT samt 

på föräldramöten.  

Projektet ska löpa under 3 år, vilket gör att följande resurser är nödvändiga för 

hela projekttiden. Målsättningen är att projektet startar vid årsskiftet 

2019/2020.  

Socialkontorets uppskattade budget i sin ansökan. 

3 tjänster som krisstödjare i 

barnskyddsteamet 

6 100 000 kronor 

Studiebesök, resor, utbildning                      25 000 kronor  

Inventarier (mobil, dator etc.) 25 000 kronor 

Lokal 300 000 kronor 

Totalt 6 450 000 kronor 

Ekonomi 

Ekonomistaben har gjort en sammanställning av samtliga ansökningar ur den 

sociala investeringsfonden och kommit fram till att det inte finns tillräckliga 

medel. Därför föreslås mindre justeringar på respektive projekt för att alla ska 

kunna beviljas. Kommunledningskontorets förslag blir således att sänka 

ansökan med 350 tkr och därmed bevilja en ansökan på 6,1 mnkr.   

Barnperspektiv 

Barnskyddsteamet kommer att arbeta med barnperspektiv i sitt arbete. Bland 

annat kommer krisstödjarna att arbeta med en tydlig trygghetsskapande aspekt, 

framförallt för barnet men även för hela den drabbade familjen i kris. Genom 
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att arbeta enligt nätverksmetoden kommer behandlarna att fånga in familjens 

nätverk och ta in andra vuxna som kan agera stöd till familjen under den 

pågående krisen. Detta leder till en trygghet för barnen som garanteras att deras 

grundläggande behov kommer att säkerställas. 
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1 Ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringsfond är arbeta 
förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt 
ska kunna leva goda liv. Investeringarna som sker genom fonden ska ses som 
ett komplement till den ordinarie löpande verksamheten och främja trygghet, 
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap hos 
kommuninvånarna. Tanken med fonden är att ju tidigare insatser sätts in desto 
mindre blir kostnaderna för samhället. 

Målet med den sociala investeringsfonden är i sin tur att ge barn och unga en 
bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är 
även att minska risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för 
kommunens invånare oavsett ålder. Ett utav de prioriterade målområdena i 
riktlinjerna för den sociala investeringsfonden är att: 

 Förebygga placeringar 

Socialkontoret föreslår Socialnämnden att ansöka om medel ur den sociala 
investeringsfonden i syfte att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-Bro 
kommun.  

Syftet med ansökan är att bilda ett barnskyddsteam om tre tjänster som ska 
erbjuda snabba professionella insatser till familjer med barn och ungdomar som 
befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. Stödet skall kunna 
ske på dag eller kvällstid och behandlaren kan vara tillgänglig per telefon även 
nattetid. Om familjen därefter har behov av fortsatt krisstöd kan barn- och 
ungdomsenheten besluta om det och ge uppdrag till Barnskyddsteamet. 

Målgruppen för barnskyddsteamet är familjer med barn och ungdomar som 
befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. Behovet av akut- 
och krisstöd har ökat markant under det senaste året. Barn och 
ungdomsenheten inom socialkontoret har uttryckt ett behov av att kommunens 
familjebehandlare på Solängen behöver vara tillgängliga alla vardagar i veckan 
vilket familjebehandlarna med aktuella resurser har svårt att möta upp. 

Socialkontoret anser att barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat 
lidande hos såväl aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas arbete 
kommer att leda till att familjen använder sina egna resurser vilket ger ett 
minskat behov utav jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller andra 
omfattande insatser.  
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2 Syfte, metoder och förväntade effekter 

2.1 Syfte med ansökan 
Syftet med socialkontorets ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden är att inrätta ett barnskyddsteam i kommunen som ska ge 
akut stöd och behandlingsinsatser till familjer med barn och ungdomar som 
befinner sig i kris. Barnskyddsteamet ska bestå utav tre tjänster som ska 
erbjuda snabba professionella insatser till familjer och som behöver stöd för att 
hantera detta. 

2.2 Barnskyddsteam 
Behovet av akut- och krisstöd har under det senaste året ökat markant i 
Upplands-Bro kommun. Barn- och ungdomsenheten inom socialkontoret har 
uttryckt ett behov och en önskan att kommunens familjebehandlare på 
Solängen ska vara mer tillgängliga än vad som är möjligt idag. 
Familjebehandlarnas arbetssätt bygger till största delen på ett co- terapeutskap 
det vill säga att man arbetar två behandlare i varje enskild familj. Detta leder 
till att det inte är möjligt för en familjebehandlare att vara tillgänglig under 
akuta kriser. Behovet utav familjebehandlare som på kort tid kan möta upp en 
kris och bristen på just detta, har varit påfrestande för både barn- och 
ungdomsenheten samt hos familjebehandlarna inom utföraravdelningen.  

De tre krisstödsbehandlarna ska tillhöra Stöd- och behandlingsenheten inom 
socialkontorets utföraravdelning. De ska vara samlokaliserade i samma lokaler 
som Solängen på Gamla Landsvägen 2 i Kungsängen och ha en gemensam 
arbetsledare. Behandlarna skall ha regelbunden kontakt och en samverkan med 
barn- och ungdomsenheten, familjebehandlarna och Härnevimottagningen samt 
med förskolor och skolor. Kommunens pedagoger och lärare ska kunna vända 
sig till krisstödjarna och få hjälp när de kommer kontakt med barn och 
ungdomar i kris som behöver stöd. Teamet ska arbeta gränsöverskridande över 
kontorsgränserna och sätta barnen i fokus.  

2.3 Mål och målgrupp 
Målgruppen för barnskyddsteamet är familjer med barn och ungdomar som 
befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. 

Målet med inrättandet av ett barnskyddsteam är att ge familjer som befinner sig 
i en kris stödinsatser med kort varsel under en intensiv period. En behandlare 
skall kunna träffa familjen under fem öppna samtal – utan krav på utredning 
eller remiss. Stödet skall kunna ske på dag- eller kvällstid och behandlaren kan 
vara tillgänglig per telefon även nattetid. Om familjen därefter har behov av 
fortsatt krisstöd kan barn -och ungdomsenheten fatta besluta om det och ge 
uppdrag till barnskyddsteamet om fortsatt stöd. 

Målet är även att möta familjens kris så att den inte accelererar. Behandlarna 
ska komma in i ett tidigt skede med hjälp och stödja familjemedlemmarna så 
att de bättre kan förstå vad som händer. Vissa familjer får den hjälp och det 
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stöd de behöver och avslutas efter kontakt, dessa blir inte föremål för vidare 
utredning. Teamet förhindrar därmed placeringar av barn och unga eller andra 
omfattande insatser.  

2.4 Metod 
Barnskyddsteamet ska arbeta utifrån anknytnings- och systemteori. Dessa 
teorier innebär att familjebehandlaren går i allians med familjen och blir en 
person som familjen litar på, som kan ge stöd i stunden och inge hopp om 
förändring. Det innebär att behandlarna möter familjens behov där och då. 
Genom att lära känna familjen och hitta sätt att skapa en allians som skall ge 
trygghet och tillit, kan behandlarna skapa en förutsättning för att familjen skall 
våga ta emot stöd i en så känslig situation som en kris innebär. Ofta finns det 
med känslor av misslyckande, skuld och skam hos både föräldrar och barnet 
eller den unge. Det är viktigt att familjen känner förtroende för behandlarna 
och att de blir bekräftade i sin svåra situation och samtidigt får hopp om att 
krisen går att förändra. 

Familjebehandlaren träffar familjen intensivt utifrån familjens behov, vilket 
kan innebära möten flera dagar i rad samt kontakt även utanför kontorstid. 
Behandlarna kommer tidigt att samla familjens nätverk för att kartlägga vilket 
stöd, nätverket såsom familjen, vänner, grannar och släktingar, kan ge. 
Behandlaren skall arbeta gränsöverskridande, fånga upp befintliga resurser och 
sammankoppla enheter i ärenden som faller inom ramen för akut- och krisstöd. 

Barnskyddsteamet ska kunna ge familjen fem öppna möten utan krav på remiss 
eller utredning, vilket innebär att familjen inte blir föremål för 
myndighetsutövning. Efter de fem öppna mötena kan familjen få ytterligare 
krisstöd utav barn- och ungdomsenheten som en insats.  

Behandlarna skall också bredda begreppet familjebehandling och hitta andra 
former och forum att bedriva familjebehandling på. Barnskyddsteamet ska nå 
målgrupper som inte faller inom ramen för traditionell familjebehandling. 

2.5 Trygghetsskapande insatser och prevention 
Barnskyddsteamet kommer att arbeta med en tydlig trygghetsskapande aspekt, 
framförallt för barnet men även för hela den drabbade familjen i kris. Genom 
att arbeta enligt nätverksmetoden kommer behandlarna att fånga in familjens 
nätverk och ta in andra vuxna som kan agera stöd till familjen under den 
pågående krisen. Detta leder till en trygghet för barnen som garanteras att deras 
grundläggande behov kommer att säkerställas. Med grundläggande behov 
menas att barn, i alla åldrar, har behov utav omvårdnad och omsorg, både 
fysisk och psykisk. Barnet behöver närhet, förutsägbarhet, trygghet och 
beskydd, liksom nära, goda och långvariga relationer till vuxna som tycker om 
och vill barnet väl. 

Teamet ska även arbeta trygghetsskapande när de ej arbetar med krisstöd. Detta 
ska ske genom att bedriva förebyggande arbete på skolar, fritidsgårdar och i att 
hålla öppna föreläsningar. Föreläsningarna kan till exempel handla om våld i 
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nära relation eller hemmasittare. Behandlarna ska delta på skolornas APT samt 
på föräldramöten.  

2.6 Samverkan med andra verksamheter och kontor 
Barnskyddsteamet kommer att arbeta tillsammans med verksamheter såsom 
barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp, utredningsgrupper, 
familjevårdsgruppen, första linjens psykiatri Bryggan samt 
familjebehandlingsgruppen men även förskolor och skolor.  

Tanken är att även personal som arbetar inom kommunens förskolor och skolor 
ska kunna vända sig till barnskyddsteamet för att få stöd i svåra situationer som 
uppkommer utifrån deras arbete med barn och ungdomar. Personalen inom 
förskola och skola ska även kunna ta kontakt med teamet om de 
uppmärksammar barn och ungdomar i behov utav hjälp.  

2.7 Förväntade effekter 
Socialkontoret anser att barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat 
lidande hos aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas arbete 
kommer att leda till att familjen använder sina egna resurser vilket ger ett 
minskat behov utav jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller andra 
omfattande insatser.  

Kontoret tror även att barnskyddsteamets arbete kommer att avlasta befintliga 
verksamheter som arbetar med barn och ungdomar såsom barn- och 
ungdomsenhetens mottagningsgrupp, utredningsgrupper, familjevårdsgruppen, 
första linjens psykiatri Bryggan samt familjebehandlingsgruppen.  

2.8 Ekonomiska effekter 
Barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat antal 
jourhemsplaceringar i familjehem och placeringar i HVB-hem samt till 
minskade kostnader för andra externa insatser. 

Redan under 2018 steg antalet placeringar inom kommunens barn- och 
ungdomsenhet, se diagram, placeringar BoU, 2018. Flertalet av dessa barn och 
unga var fortsatt placerade i början av 2019 då ungdomarna har en svår 
problembild i kombination med stor brist på erfarna familjehem i kommunen. 
Placeringarna är konsulentstötta placeringar eller placeringar vid institution. 
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Diagrammet nedan visar på antal vårddygn för barn och ungdomar på HVB-
hem och på konsulentstödda familjehem i kommunen under 2018. Barn och 
ungdomar som var placerade på familjehem i kommunens egen regi ingår även 
i statistiken samt stödboenden för ungdomar. En bidragande orsak till de 
ökande antalet vårddygn under 2018 var att flera ungdomar på både HVB-hem 
och i konsulentstödda familjehem var vårdkrävande.  

 

I Socialnämndens verksamhetsrapport för april 2019 framgår det att barn- och 
ungdomsenheten fortfarande har ett ökat antal placeringar. Detta i kombination 
med en stor brist på familjehem har lett till ett ökat antal köpta externa 
placeringar, till exempel i konsulentstödda familjehem. Snittkostnaden för 
kommunens placeringar är 1 761 kronor per dygn.  

Kommunen har dock haft två ungdomar placerade på konsulentstöttfamiljehem 
mellan januari till augusti. Dygnskostnaden för dessa två ungdomar har varit  
3 789 kronor vilket ger en totalt kostnad på cirka 1 800 000 kr under dessa 
månader för endast dessa två ungdomar. 

0

10

20

30

40

50

60

70

mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18

Placeringar BoU 

BoU Vård utanför hem SoL BoU LVU Vård

0

50

100

150

200

250

Antal vårddygn 

Vårddygn HVB Vårddygn konsulentstött



Ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden 

 

 

8 
 

  

Åtgärder som vidtagits inom barn- och ungdomsenheten under året är bland 
annat att arbeta aktivt och nätverksbaserat för att möjliggöra hemflytt så snart 
det är möjligt. 

2.9 Individuella effekter 
Barnskyddsteamets arbete bidrar till minskat lidande för barnet, ungdomen och 
föräldern. Teamet bidrar till en snabbare väg tillbaka till en fungerande tillvaro 
för familjen genom insatser på hemmaplan och aktivering av nätverket. 
Behandlarna kommer att stärka självkänslan hos familjemedlemmarna genom 
att ge stöd i att använda deras egna resurser. Barnskyddsteamets arbete 
kommer att bidra till kortare ärendeprocesser och väntetider för aktuella barn, 
ungdomar och föräldrar samt till kortare familjebehandlingsprocesser.   

2.10 Projektorganisation 
Projektorganisationen inom barnskyddsteamet ska bestå utav en styrgrupp. 

2.10.1 Styrgrupp 

Styrgruppen ska bestå utav funktioner som har mandat att fatta beslut på en 
övergripande nivå i den egna organisationen. Viktiga uppgifter för styrgruppen 
kan vara att tillsätta resurser, förankra arbetet på alla nivåer i den egna 
organisationen samt tydliggöra mål och prioriteringar. Styrgruppen ska bestå 
av: 

 Enhetschef stöd- och behandling 

 Samordnare barn- och unga 

 Enhetsledare ungdomsstödjare, integrationsstöd, SIG och LANE 

 Enhetsledare Härnevimottagningen 

 Enhetsledare Solängen 

 Enhetschef resursteamet 

 Enhetschef skola eller förskola? 



Ansökan om medel ur den sociala 
investeringsfonden 

 

 

9 
 

  

3 Finansiering, uppföljning och 
implementering 

3.1 Resursbehov och projekttid 
Projektet ska löpa under 3 år, vilket gör att följande resurser är nödvändiga för 
hela projekttiden. Målsättningen är att projektet startar vid årsskiftet 
2019/2020.  

  

3 tjänster som krisstödjare i 
barnskyddsteamet 

6 100 000 kronor 

Studiebesök, resor, utbildning                      25 000 kronor  

Inventarier (mobil, dator etc.) 25 000 kronor 

Lokal 300 000 kronor 

Totalt 6 450 000 kronor 

 

3.2 Rapportering och uppföljning 
Löpande uppföljning sker av arbetsledaren och rapporteras till styrgruppen. 
Vid delårsbokslut och årsbokslut sker uppföljning och redovisning till 
projektägarna. Uppföljning sker även utav berörda enheter inom socialkontoret 
i delårsbokslut 1 och 2 samt verksamhetsberättelse. 

Vid projektets slut ska en slutrapport skrivas. Slutrapporten ska beskriva 
projektets utfall utifrån de mål som satts upp.  

Utvärdering ska ske löpande under projekttiden och när projektet är avslutat. 
Utvärderingen ska ske genom intervjuer med aktuella familjer samt med berörd 
personal.  

Utvärdering skickas till berörda nämnder samt Kommunstyrelsen i samband 
med uppföljningen av avslutat projekt. Ekonomiska och mänskliga vinster ska 
utvärderas i samtliga investeringar. Om externa kostnader för utvärdering kan 
uppstå ska dessa vara med i beräkningarna för totalkostnad.  
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3.3 Kort riskanalys 

Risk  Åtgärd  

Krisstödjarnas roll blir 
inte som projektet tänkt   

Tydligt ledarskap och 
styrning från 
projektägare.  

Krisstödjare slutar Tydliga rutiner och 
processer över 
arbetsuppgifter 

Synliga effekter uteblir Tydlig styrning och 
noggrann uppföljning.   

Anställningsformen är 
tidsbegränsad.  

Tillsvidareanställning 
om möjligt.  

 

3.4 Implementering av projektets resultat 
Vid projekttidens slut ska resultatet barnskyddsteamet vara implementerat i den 
befintliga verksamheten. Detta förutsätter eventuellt ett resurstillskott i 
Socialnämndens budget. 

3.5 Samverkan med andra organ 
Projektet barnskyddsteam kommer att bedriva samverkan med, utöver de 
verksamheter som redan angetts, den förebyggande enheten samt förebyggande 
rådet. Inrättande utav ett barnskyddsteam går i linje med vad den förebyggande 
enheten samt rådet arbetar med.  

3.6 Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan med fackliga organisationer sker enligt gängse rutiner.  
 
 
 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (27)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
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§ 74 Ansökan om medel från den sociala 
investeringsfonden gällande akut- och 
kristeam 

 Dnr SN 19/0165 

Beslut 

Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala 

investeringsfonden för att inrätta ett barnskyddsteam till Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Socialkontoret föreslår Socialnämnden att ansöka om medel ur den sociala 

investeringsfonden i syfte att inrätta ett barnskyddsteam i Upplands-Bro 

kommun. Syftet med ansökan är att bilda ett barnskyddsteam om tre tjänster 

som ska erbjuda snabba professionella insatser till familjer med barn och 

ungdomar som befinner sig i en kris och behöver stöd för att hantera detta. 

Stödet skall kunna ske på dag- eller kvällstid och behandlaren kan vara 

tillgänglig per telefon även nattetid. Om familjen därefter har behov av fortsatt 

krisstöd kan barn- och ungdomsenheten besluta om det och ge uppdrag till 

barnskyddsteamet. De tre krisstödsbehandlarena ska tillhöra Stöd- och 

behandlingsenheten inom socialkontorets utföraravdelning. Socialkontoret 

anser att barnskyddsteamets arbete kommer att leda till minskat lidande hos 

aktuella barn, ungdomar och föräldrar. Behandlarnas arbete kommer att leda 

till att familjen använder sina egna resurser vilket ger ett minskat behov utav 

jourhemsplaceringar, placeringar på HVB-hem eller andra omfattande insatser. 

Teamet ska även arbeta trygghetsskapande när de ej arbetar med krisstöd. Detta 

ska ske genom att bedriva förebyggande arbete på skolar, fritidsgårdar och i att 

hålla öppna föreläsningar. Föreläsningarna kan till exempel handla om våld i 

nära relation eller hemmasittare. Behandlarna ska delta på skolornas APT samt 

på föräldramöten. Ansökan är på 6 450 000 kr och avser lön för tre 

krisstödjare, utbildning, inventarier samt lokal under tre år. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2019 

 Bilaga – ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden den 19 

augusti 2019 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 20 (27)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-09-26 

 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden överlämnar ansökan om medel ur den sociala 

investeringsfonden för att inrätta ett barnskyddsteam till Kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Eklind 

Kommunikationschef 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 691 41 

sara.eklind@upplands-bro.se 

2019-11-11 KS 19/0628  

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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Grafisk profil 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 

justering av kommunens grafiska profil för digitala plattformar. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli 

tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en 

tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och 

rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunens varumärke stärks. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att 

justera den grafiska profilen för att tillgänglighetsanpassa den till digitala 

plattformar.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

Ärendet 

Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska 

profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger 

samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att 

Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig 

avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb, 

e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att 

stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart Upplands-

Bro – kommunen som ger plats. 

Barnperspektiv 

När våra grafiska profiler utvecklas är syftet att tillgängliggöra information till 

alla invånare vilket barn och ungdomar gynnas av. I samband med detta 

utvecklas även e-tjänster vilket effektiviserar processer där barn i många fall är 

inblandande, det kan exempelvis vara ansökningar till skolor och förskolor. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-11 KS 19/0628 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Eklind 

 Kommunikationschef 

 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Kommunikationsstab 



 

  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 

2019-10-29 KS 18/0437  

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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Val av vattenpolitiker till Mälaren - en sjö för 
miljoner (MER) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser XX till Vattenpolitiker i Mälaren – en sjö för miljoner 

under mandatperioden 2019 – 2022. 

Sammanfattning 

Mälaren – en sjö för miljoner är ett projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund 

som har till syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för 

att säkra vattenresurserna i Mälaren. Projektet finansieras av en särskild 

medfinansiering från de kommuner som har valt att delta, och Upplands-Bro är 

en av dessa kommuner. 

För respektive deltagande kommun ska det finnas en utpekad vattenpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2019 

 Utse en ny politiker till Mälaren – en sjö för miljoner, den 3 september 

2019 

Ärendet 

Mälaren – en sjö för miljoner är ett projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund 

som har till syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete för 

att säkra vattenresurserna i Mälaren. Projektet finansieras av en särskild 

medfinansiering från de kommuner som har valt att delta, och Upplands-Bro är 

en av dessa kommuner. 

För respektive deltagande kommun ska det finnas en utpekad vattenpolitiker. 

Politikerna i MER har möjlighet att:  

Vara intern ambassadör för vattenfrågorna. I det politiska arbetet aktivt påtala 

nyttan med att arbeta med vattenfrågorna, föra upp frågan på den politiska 

agendan då det finns möjlighet.  

Delta i nätverk med de andra vattenpolitikerna för att lära mer och stärka 

samarbetet med andra kommuner, vattenfrågorna ofta är 

kommungränsöverskridande.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-29 KS 18/0437 

 
 

 

Träffa de andra politikerna inom MER-kommunerna 1–2 gånger per år för att 

kunna lyfta vattenfrågorna till den politiska agendan.  

Vara kommunens ansikte utåt i arbetet med förbättrad vattenkvalitet, till 

exempel då projekt genomförs (satsningar på dagvatten, avloppsrening, fria 

vandringsvägar, minskad belastning från jordbruk/enskilda avlopp mm).  

 

Barnperspektiv 

En god vattenvård är grundläggande för barns utveckling och framtid. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Elin Ångman – Projektledare MER 

 Utsedd person 



173 Styrdokument för arbete med krisberedskap och civilt försvar i Upplands-Bro kommun

Ärendet omfattas av sekretess och hanteras i särskild ordning.



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Kanslistaben 

+46 8-581 695 02 

sara.lauri@upplands-bro.se 

2019-10-29 KS 19/0351  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Partistöd 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att partiernas redovisningar och 

granskningsintyg som inkommit innan den 30 juni 2019 godkänns.  

2. Kommunfullmäktige beviljar partistöd för de partier som uppfyller 

beslutspunkt 1, i enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-

Bro kommun. 

Sammanfattning 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 

partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 

2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 

granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 

Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 

kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 

den 30 juni 2019. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras 

redovisnings och granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade 

in redovisning den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och 

granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport 

mejlades in den 19 november. Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade 

materialet och besluta om partiernas redovisningar och granskningsintyg 

godkänns.  

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 

förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2019 

 Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-10-29 KS 19/0351 

 
 

 

 Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet 

 Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet 

 Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro 

 Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets 

 Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

 Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro 

 Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 

 Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna 

Ärendet 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige beslutade även om regler för 

kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun den 19 oktober 2016. 

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 

kap. Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka 

partiernas ställning i den kommunala demokratin. 31 § KL. Enligt samma 

paragraf framgår det att till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg och 

fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport. 

Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 2016 utbetalas 

inget stöd för nästkommande år om redovisning och granskningsrapport inte 

lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. Det sista datumet, vilket 

är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i kommunallagen, för inlämnande 

av redovisning och granskningsrapport var den 30 juni 2019. 

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Moderaterna lämnade in deras redovisnings och 

granskningsrapporter innan den 30 juni. Miljöpartiet lämnade in redovisning 

den 8 augusti och Vänsterpartiet lämnade in redovisning och 

granskningsrapport den 16 september. Miljöpartiets granskningsrapport 

mejlades in den 19 november. 

Kommunfullmäktige ska granska det inlämnade materialet och besluta om 

partiernas redovisningar och granskningsintyg godkänns. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning i 

enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år 

stödet ska omfatta. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter 

förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-10-29 KS 19/0351 

 
 

 

Barnperspektiv 

Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete. 

En fungerande lokal demokrati har positiva effekter för hela samhället och 

bidrar till en friare uppväxt för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Strategi- och förnyelsechef 

Bilagor 

1. Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 

2. Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet 

3. Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet 

4. Redovisning av partistöd 2018, Moderata Samlingspartiet i Bro 

5. Redovisning av partistöd 2018, Upplands-Bro Centerpartikrets 

6. Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

7. Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna Upplands-Bro 

8. Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 

9. Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna 

Beslut sänds till 

 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro 



Från: Sara Lauri 
Skickat: den 16 september 2019 21:44 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Partistöd Vänsterpartiet 
Bifogade filer: Partistöd 2018 underskriven.pdf; Verksamhetsberättelse 2018.docx; 

Årsbokslut 2018.docx 
 
 

Från: Kungsangen Soldathem <kungsangen@soldathem.org>  
Skickat: den 16 september 2019 17:45 
Till: Sara Lauri <Sara.Lauri@upplands-bro.se> 
Ämne: Partistöd Vänsterpartiet 

 
Hej! 
Här kommer då ÄNTLIGEN redovisningen o partistödet 2018 från Vänsterpartiet. Jag ber om ursäkt att 
detta inte kommit in tidigare och kan bara skylla på att det är mitt första år som ordförande och jag 
känner ännu inte till all administration. 
Vad jag förstår fattas fortfarande revisionsberättelsen. Jag skickar den i morgon då den finns i 
partilokalen. 
 

Med vänlig hälsning, 
 
Marianne Kjellberg 
Ordförande 
Vänsterpartiet Upplands-Bro 
070-7971140 
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Kommunfullmäktige 
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KS 16/0198 
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2016-10-19 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

  
 

 

UBKFS 20XX:28 

 

Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro 

kommun 
Fastställt av Kommunfullmäktige 2016-10-19  

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd.  

 

I Upplands-Bro kommun ska därutöver följande gälla: 

 

§1 Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är representerade i 

enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.  

 

§2 Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

• ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två mandaten per 

parti och år, samt  

• ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat över två 

per parti och år. 

 

§3 Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap vallagen (2005:837).



 

 

Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Efter ordinarie val 

utgår partistöd enligt ny fördelning av mandat i kommunfullmäktige från kommande årskifte 

efter valet. 

 

§4 Redovisning och granskning  
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 

har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till 

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  

 

§5 Årlig utbetalning  
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning och belopp i enlighet med reglerna vid sitt 

sista ordinarie sammanträde året innan det år stödet ska omfatta.  

 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte 

lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd 

för nästkommande år. 











 



 





Från: Sara Lauri 
Skickat: den 8 augusti 2019 13:10 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018 
Bifogade filer: Ekonomisk rapport MP 201812.pdf; Ekonomisk rapport MP 201812.xlsx 
 
Till ärendet för partistöd 2020. 
 
-------- Original message -------- 
From: Sara Ridderstedt <Sara.Ridderstedt@upplands-bro.se>  
Date: 2019-08-08 11:39 (GMT+01:00)  
To: Karl Ölander <Karl.Ohlander@upplands-bro.se>  
Subject: Fwd: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018  
 
Här är våra underlag vi har båda känslan att vi redovisat stäm av med Sara Lauri 
Sara 

Skaffa Outlook för Android 
 

Från: tilman@thulesius.se 
Skickat: torsdag 8 augusti 11:36 
Ämne: RE: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018 
Till: Sara Ridderstedt 

Sara 
  
Här den ekonomiska redovisningen för 2018. Däri framgår kostnaderna. 
Jag hinner inte håller på att plocka med det nu. 
  
Best regards / Vänliga hälsningar       
Tilman D. Thulesius 
ThulesiusTech AB 
  
Phone: +46 700 097501 
Stockholm – Sweden 
SKYPE: Tilman.thulesius 
  
From: Sara Ridderstedt 
Sent: 08 August 2019 10:00 
To: Tilman D. Thulesius 
Subject: Fwd: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018  
  

 

Skaffa Outlook för Android 
 

Från: Sara Lauri 
Skickat: tisdag 6 augusti 09:18 



Ämne: Påminnelse - Redovisning av partistöd 2018  
Till: Sara Ridderstedt 

Hej! 
Vi saknar Miljöpartiets redovisning av partistöd 2018. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari till 31 december och inlämnas senast den 30 juni året efter 
utbetalning. 
Återkoppla gärna skyndsamt.  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sara Lauri  
Kanslichef 
  
Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 695 02 
sara.lauri@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se  
  
  

 



Ekonomisk rapport 2018 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Stöd (int)

Allegat Datum 250257.76 118110 8129 205355.9 2018.84 33066 118110

Företagspaket Handelsbanken 02-Jan 1250

1 UBRO 02-Jan 1000 1000

2 Direktpress 16-Jan 3275 3275

3 Direktpress 16-Jan 5366 5366

4 Valupptakt med Upplands-V 3 delt 29-Jan 1900 1900

5 Hyr av bilsläp för flytt av material 12-Feb 329 329

6 MP Avg för gemensam verksamhet 2018 12-Apr 5766 5766

7 Hyra Förråd 110 Säbyholm Feb, Mar, Apr 29-Mar 1950 1950

8 Ledarskapsutbildning Sara R 2016…. 26-Mar 4025 4025

9 Partibidrag - U-B kommun 03-Apr 118110 118110

10 Årsmöte 2018 mat 04-Apr 57.64 54.64

11 Hyra Förråd 110 Säbyholm Maj 09-Apr 650 650

12 Ombudsavgift - Kongress 2017 22-Feb 10235 10235

13 Gröna Ledare  Sara Nov 2017 22-Feb 375 375

14 Konton I kommplatform 2017 22-Feb 695 695

15 Avg f gem verksamhet 2017 22-Feb 5766 5766

16 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jun 29-Maj 650 650

17 Logi- Sara, Andree, Sebastian 2018 22-Maj 7636 7636

18 Biljetter Bålsta- Vst Tor 25-Maj 130 130

19 Kungsfesten. Mat o dryck till besökare 26-Maj 500.33 500.33

20 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jul 28-Jun 650 650

21 T-shirts + knappar 17-Jun 988 988

22 Folders ( 500st ) 20-Jun 19344 19344

23 Hyra Förråd 110 Säbyholm Aug 31-Juli 650.00 650

24 Enabygdens BuB Annonsering Juli 3172 3172

Konto Kontering

Kommentar



25 Hyra Förråd 110 Säbyholm Sept 31-Aug 650 650

26 Kongress 2018- Sara, Andree, Sebastian 10-Sep 10665 10665

27 Utlägg Kampanj 16/8 16-Aug 113.8 113.8

28 UBRO - Side banner 2 , en v 21-Aug 1125 1125

29 Infoutdelning . Kng stn 21/8 21-Aug 445.16 445.16

30 Infoutdelning . Kng stn 28/8 28-Aug 460.23 460.23

31 Medlemsmöte 28(8 28-Aug 411.2 411.2

32 Annonsering Bålstabl v34 16-Sep 5260 5260

33 Annonsering Mitti v35 12-Sep 1940 1940

34 Hyra Förråd 110 Säbyholm Okt 28-Sep 650 650

35 Valmaterial - Stjärndistribution 17-Sep 3663 3663

36 Infoutdelning - Brunna 5-Sep 05-Sep 144.46 144.46

37 mp.se-e-post 15-Okt 775 775

38 BUB annons aug 25-Sep 2944 2944

39 BUB annons V35 25-Sep 5260 5260

40 Mitti Annons V36 15-Okt 1940 1940

41 BUB annons V37 25-Sep 2884 2884

42 PostNord - Valaffischer 25-Sep 17472.99 17472.99

43 hyra Förråd 2018 Säbyholm Nov 29-Okt 650 650

44 FB-annonser gm Idil H 02-Okt 120.95 120.95

45 BUB annons V33 09-Okt 2884 2884

46 BUB annons V36 09-Okt 5260 5260

47 UBRO - Side banner 3, 2 , 5Veckor 12-Okt 6375 6375

48 Broschyrmaterial Cobra 8295 10-Okt 43525 43525

49 Broschyrmaterial Cobra 8300 10-Okt 55906 55906

50 Påminnelseavg - PostNord 26-Okt 60 60

51 Blommor till Andree 26-Okt 428 428

52 hyra Förråd 2018 Säbyholm Dec 28-Nov 650 650

53 Valvala 9/9 - Sara R 27-Dec 150 150

54 Hyra förråd Säbyholm  jan 2019 27-Dec 650 650

55 Koalitionsavslutn 31Maj 27-Dec 435

56

57



58

59

60

61

62

63

64

65

Kommentarer

01-Jan-19

114893 85 056,68

208184 108 753,27e-kapital

Saldo konto 1 jan 2018

Affärskonto 



Namn Debet Kredit
Partistöd 115316

Lokalhyra Mars-dec 40 000,00

Förseningsavgift hyra2x 1 600,00

Företagspaket 1 250,00

Internet betalningar 19 042,00

Catering årsmote 3 718,00

Sergel 430

okänt 3 025,00

Betalning for utläggÅrsmote-kungskalas-telia 1 856,45

Gröna seniorer 5 000,00

Utbildningar 19 936,00

Telia 278

Kongress hotell 4 500,00

Material till kampanj (stjärndistribu) 1 416,00

Sergel kredit 579

Handelsbanken 389

Försäkring 1 668,00

Stiftelsen COG 125

Handelsbanken 160

Upplandsbro k 360

Handelsbanken 50

Present till kommundirektör 100

Skatteverket 4 821,00

Summa 110 303,45 115316

Överskott 5 012,55



Ekonomisk rapport 2016 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Övrigt Stöd

98417,35 119768 58086 5866 5956,35 16825 6724 114808

Allegat Kommentar

Partiostöd 8 juni 2016 114808 114808

Företagspaket Handelsbanken 1250 1250

1 Bidrag Bro IK 5000 5000

12 Centerpartiet partiträff 2015 199 199

Upplands-Bro soc. 1061 1061

Hyra Feb 4000 4000

Hyra mars 4000 4000

Skatteverket 223 223

Hyra maj 4000 4000

Hyra Juni 4000 4000

2 Scandic Hotel 5700 5700

3 MP CENTRALT (Sebastian Blomberg) 3975 3975

4 MP CENTRALT (Sara Ridderstedt) 3575 3575

5 MP CENTRALT (Andree Wright) 3575 3575

6 ICA Kvantum - Koalitionsträff 4326 -634

Partiträff KD 910

Partiträff Centern 1840

Partiträff soc 2210

20 Hyra Förskott 3x mån. 1* 14705 14705

15 Hyra augusti 4901 4901

16 Hyra sept. 4901 4901

14 Hyra Juli ( halva ) 2801 2801

17 Hyra okt. 4901 4901

7 IF försäkring 1747 1747

17 Rättelse hyra okt 49 49

13 Utlägg nycklar 419 419

KonteringKonto



11 Fest i byn (ICA) 90,35 90,35

8 Ersättning av borttappade nycklar 3085 3085

9 Uppland-Bro K (Marina F-huset 24/5) 240 240

21 Utlägg uppvaktning 100 100

18 Hyra Nov. 4914 4914

10 MP D 5766 5766

19 Hyra dec. 4914 4914

Saldo konto 31Dec 2016

Affärskonto 30492

e-kapital 208184



Ekonomisk rapport 2017 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Stöd

Allegat Datum 78490,84 161735 59970 10264 1016,84 5990 161735

116078 116078

Företagspaket Handelsbanken 02-jan 1250

1 Hyra Januari *1 05-jan 4914 4914

7 Hyra - Thord Rahm 206 + 56 *2 13-jan 262 262

2 Hyra feb. 30-jan 4970 4970

3 Hyra mars 01-mar 4970 4970

6 Partiträff 02-mar 400 400

4 Hyra april 29-mar 4970 4970

5 Hyra Maj 03-maj 4970 4970

8 ICA kvantum  ( årsmöte MP ) 03-maj 307 307

9 SJ tåg ( Sara Ridderstedt ) 11-apr 379 379

10 Utlägg Medlmöte 3/5 Kerstin D-K 19-maj 66,04 66,04

11 Hyra Juni 30-maj 4970 4970

12 Lokalbidrag - från U-B-Kommun 2017 20-jun 45657 45657

13 Infomaterial / A4/A5 Broschyr 150st 26-jun 8313 8313

14 Hyra Juli 30-jun 4970 4970

15 Hyra Aug 28-jul 4970 4970

16 Stjärndistr, Fröer 22-aug 988 988

17 Hyra Sept 30-aug 4970 4970

18 Hotel MP konf (inkasso) Sept 5611 5611

19 Hyra Okt 30-sep 4970 4970

20 Hyra Nov 30-Okt 4970 4970

21 Hyra dec 30-nov 4970 4970

22 Utlägg Cecilia N - Bokvinster 18-Maj 488  488

23 Utlägg Cecilia N - Möten 243,80 243,80

24 Avslutad försäkring 23-Okt 124 124

25 Koalitionsträff (bet till SP) 30-nov 475 475

Konto Kontering

Partiostöd  24 februari 2017

Kommentar



Kommentarer

*1 Borde ha varit 4970 enligt avi - justerat

*2 Förskottshyra + justering av Januarihyra 

30492

208184

Saldo konto 1 jan 2017

Affärskonto 

e-kapital



Ekonomisk rapport 2018 MP Upplands-Bro

Kredit Debit Lokal Kampanj Medlakti Resor Stöd (int)

Allegat Datum 250257,76 118110 8129 205355,9 2018,84 33066 118110

Företagspaket Handelsbanken 02-jan 1250

1 UBRO 02-jan 1000 1000

2 Direktpress 16-jan 3275 3275

3 Direktpress 16-jan 5366 5366

4 Valupptakt med Upplands-V 3 delt 29-jan 1900 1900

5 Hyr av bilsläp för flytt av material 12-feb 329 329

6 MP Avg för gemensam verksamhet 2018 12-apr 5766 5766

7 Hyra Förråd 110 Säbyholm Feb, Mar, Apr 29-mar 1950 1950

8 Ledarskapsutbildning Sara R 2016…. 26-mar 4025 4025

9 Partibidrag - U-B kommun 03-apr 118110 118110

10 Årsmöte 2018 mat 04-apr 57,64 54,64

11 Hyra Förråd 110 Säbyholm Maj 09-apr 650 650

12 Ombudsavgift - Kongress 2017 22-feb 10235 10235

13 Gröna Ledare  Sara Nov 2017 22-feb 375 375

14 Konton I kommplatform 2017 22-feb 695 695

15 Avg f gem verksamhet 2017 22-feb 5766 5766

16 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jun 29-Maj 650 650

17 Logi- Sara, Andree, Sebastian 2018 22-Maj 7636 7636

18 Biljetter Bålsta- Vst Tor 25-Maj 130 130

19 Kungsfesten. Mat o dryck till besökare 26-Maj 500,33 500,33

20 Hyra Förråd 110 Säbyholm Jul 28-jun 650 650

21 T-shirts + knappar 17-jun 988 988

22 Folders ( 500st ) 20-jun 19344 19344

23 Hyra Förråd 110 Säbyholm Aug 31-Juli 650,00 650

24 Enabygdens BuB Annonsering Juli 3172 3172

25 Hyra Förråd 110 Säbyholm Sept 31-aug 650 650

Konto Kontering

Kommentar



26 Kongress 2018- Sara, Andree, Sebastian 10-sep 10665 10665

27 Utlägg Kampanj 16/8 16-aug 113,8 113,8

28 UBRO - Side banner 2 , en v 21-aug 1125 1125

29 Infoutdelning . Kng stn 21/8 21-aug 445,16 445,16

30 Infoutdelning . Kng stn 28/8 28-aug 460,23 460,23

31 Medlemsmöte 28(8 28-aug 411,2 411,2

32 Annonsering Bålstabl v34 16-sep 5260 5260

33 Annonsering Mitti v35 12-sep 1940 1940

34 Hyra Förråd 110 Säbyholm Okt 28-sep 650 650

35 Valmaterial - Stjärndistribution 17-sep 3663 3663

36 Infoutdelning - Brunna 5-Sep 05-sep 144,46 144,46

37 mp.se-e-post 15-Okt 775 775

38 BUB annons aug 25-sep 2944 2944

39 BUB annons V35 25-sep 5260 5260

40 Mitti Annons V36 15-Okt 1940 1940

41 BUB annons V37 25-sep 2884 2884

42 PostNord - Valaffischer 25-sep 17472,99 17472,99

43 hyra Förråd 2018 Säbyholm Nov 29-Okt 650 650

44 FB-annonser gm Idil H 02-Okt 120,95 120,95

45 BUB annons V33 09-Okt 2884 2884

46 BUB annons V36 09-Okt 5260 5260

47 UBRO - Side banner 3, 2 , 5Veckor 12-Okt 6375 6375

48 Broschyrmaterial Cobra 8295 10-Okt 43525 43525

49 Broschyrmaterial Cobra 8300 10-Okt 55906 55906

50 Påminnelseavg - PostNord 26-Okt 60 60

51 Blommor till Andree 26-Okt 428 428

52 hyra Förråd 2018 Säbyholm Dec 28-nov 650 650

53 Valvala 9/9 - Sara R 27-dec 150 150

54 Hyra förråd Säbyholm  jan 2019 27-dec 650 650

55 Koalitionsavslutn 31Maj 27-dec 435

56

57

58

59



60

61

62

63

64

65

Kommentarer

01-jan-19

114893 85 056,68

208184 108 753,27e-kapital

Saldo konto 1 jan 2018

Affärskonto 
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Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Tidigare bestämmelser om arvoden och ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda upphävs.  

2. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda antas. 

Sammanfattning 

I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna 

föreslås ett antal ändringar samt att beslut som fattats kring arvoden vid olika 

tillfällen lyfts in i ett nytt, samlat reglemente.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2019 

 Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda inklusive bilagor 

Ärendet 

Bakgrund 

I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda efter förslag från 

demokratikommittén.  

Principerna för demokratikommitténs förslag 

 Utgångspunkten för de förtroendevaldas årsarvoden är årsarvodet för 

kommunstyrelsens ordförande (KSO) som utgörs av 111 % av 

årsarvodet för riksdagsledamot. 

 Ordförande i verksamhetsnämnder och utskott arvoderas med 20 

respektive 10 % av årsarvodet för KSO.  
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 Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas 

med 40 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive nämnd 

eller utskott. 

 Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott 

arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller 

respektive nämnd eller utskott. 

Beslut om arvoden i november 2018 

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare ersättning till 

förtroendevalda i form av arvode till gruppledarna för det politiska styret och 

ett tillskott till partier i opposition. 

Nytt reglemente 

För att förtydliga redan gällande bestämmelser föreslås ett nytt reglemente. 

Syftet är att främst att förtydliga gällande bestämmelser men även att införa 

bestämmelser som på ett tydligare sätt redogör för vad som gäller för arvoden 

och ersättningar till förtroendevalda samt att föra in beslut som fattats kring 

arvoden vid olika tillfällen i ett samlat reglemente.  

Föreslagna principer i linje med demokratikommitténs ursprungliga förslag 

 Övriga årsarvoden regleras för att motsvara andelar av årsarvodet för 

KSO. 

 Ordförande i utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, trygghetsutskottet och 

samhällsbyggnadsutskottet (benämns som nämnd/utskott kategori 1) 

arvoderas med 20 % av arvodet för KSO. 

 Ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden, bygg- och 

miljönämnden och tekniska nämnden (benämns som nämnd/utskott 

kategori 2) arvoderas med 10 % av arvodet för KSO. 

 Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med 

utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot. 

 Övriga årsarvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån 

andel av arvodet för KSO. 

 Schablonbelopp för vissa ersättningar föreslås, beräknade utifrån vad 

som anges i bilaga 1. Nivåerna justeras i januari varje år och följer de 

nivåer som vid tiden är gällande för de faktorer som beloppen är 

baserade på. 

 Övriga ersättningar, förutom schablonbelopp, motsvarar andelar av 

prisbasbelopp. 

 Andelar avrundas till två decimaler. 

 Arvoden och ersättningar avrundas till närmaste heltal. 
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Föreslagna ändringar 

• Under 1.2: Förtydligande av vilka som omfattas av regler som gäller 

förtroendevalda som har hel- och deltidsuppdrag. 

• Under 1.3: Förslag till förklaring över hur olika belopp är framtagna och 

hur de ska räknas upp. 

• Under 2.2: Förtydligande avseende grundarvode och timarvode samt 

arvode vid justering. Förtydligande av regler för deltagande och arvode vid 

konferens, utbildning, studiebesök med mera samt förslag om storlek på 

arvode vid dessa aktiviteter. 

• Under 2.2.1: Förslag till en begränsning om att förtroendevald inte kan 

erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala årsarvoden än vad som 

utgår till KSO i årsarvode. Förslag till ett maxbelopp för arvode per dag. 

Förtydligande om att sammanträdesarvode inte utgår för partipolitiska 

aktiviteter samt förslag om att arvode för kommunfullmäktige-

sammanträden inte ska samordnas med övriga arvoden. 

• Under 2.4: Förslag om att beslut om ersättning till gruppledare för den 

politiska ledningen förs in i reglementet. 

• Under 2.5: Förslag om att beslut om ersättning till partier i opposition förs 

in i reglementet. 

• Under 2.6: Förslag om att beslut om ersättning till politiska sekreterare förs 

in i reglementet. 

• Under 3.1: Förslag till förtydligande gällande resekostnadsersättning, när 

ersättning utgår, hur den ska beräknas och vad som gäller för ersättning för 

parkering och resa med kollektivtrafiken.  

• Under 3.2: Förslag till ersättning med schablonbelopp för de fall den 

förtroendevalde inte lämnar in underlag som styrker den faktiska förlorade 

arbetsinkomsten.  

• Under 4.1 och 4.2: Förslag om att beslut om bestämmelser om 

grupplivskydd, omställningsstöd och pension förs in i reglementet. 

• Under 4.3: Förslag om förtydligande vad som gäller för förtroendevald som 

är tjänstledig med föräldrapenning. 

• Genomgående förtydligande vid varje avsnitt för det fall heltids- och 

deltidsarvoderade förtroendevalda inte har rätt till ersättning. 

• Redaktionella språkliga förändringar har införts för att texten i reglementet 

bättre ska motsvara dagens språkbruk. 

• Bilagor för att underlätta den praktiska tillämpningen har tillförts. 

• Genomgående har arvoden och ersättningar reglerats för att utgöra andelar 

på arvodet för KSO, schablonbelopp enligt vad som anges i bilaga 1 eller 

andelar av prisbasbelopp för att uppräkning av beloppen ska kunna göras 

utifrån dessa multiplikatorer. 
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Bilagan med arvoden och ersättningar (bilaga 1) 

Utgångspunkten är att huvuddokumentet i reglementet innehåller alla 

bestämmelser medan bilagan innehåller de faktiska beloppen. För att förtydliga 

hur beloppen har beräknats innehåller emellertid även bilagan viss information.  

Procentandelar av arvodet för KSO för fasta kommunala årsarvoden 

 Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas 

med 40 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive nämnd 

eller utskott. 

 Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott 

arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller 

respektive nämnd eller utskott. 

 

Barnperspektiv 

Att förtroendevalda ges ekonomiska förutsättningar för sitt uppdrag är en viktig 

faktor för att få människor att engagera sig politiskt och prioritera 

förtroendeuppdrag i Upplands-Bro kommun. Det är en förutsättning för att vårt 

demokratiska system ska fungera. Transparens kring hur förtroendevalda 

arvoderas ökar de förtroendevaldas anseende och förtroendet för den 

demokratiska processen i sin helhet. I förlängningen gynnar detta alla 

medborgare i Upplands-Bro kommun oavsett ålder men inte minst barnen som 

en dag ska ta över de politiska uppdragen i kommunen. 

Kommunfullmäktiges ordförande 3 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande majoritet 1,2 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande opposition 1,2 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 1,2 

Förtroendevald revisor 3 

Kommunstyrelsens ordförande  100 

Valnämndens ordförande 3 

Utbildningsnämndens ordförande 20 

Gymnasie- och arbetslivsnämndens ordförande 10 

Bygg- och miljönämndens ordförande 10 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 20 

Tekniska nämndens ordförande 10 

Socialnämndens ordförande 20 

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 20 

Överförmyndare 11 

Överförmyndarens ersättare 1,3 

Trygghetsutskott ordförande 20 

Samhällsbyggnadsutskott ordförande 20 
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Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef  

 

Bilagor 

1. Förslag till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda inklusive bilagor. 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Kontorschefer 
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Reglemente för arvoden och ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda

1 Inledande bestämmelser

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 12 – 18 §§,
kommunallagen 2017:725 (KL) och gäller för förtroendevalda i Upp lands - Bro
kommun. Med förtroendevald avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige,
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar,
nämnder och deras utskott och beredningar samt revisorer m.fl.
Bestämmelserna gäller även för le damöter och ersättare som företräder
nyttjarna i självförvaltningsorgan . Överförmyndare jämställs i detta reglemente
med ordförande i verksamhetsnämnd.

1.2 Heltids - och deltidsarvoderade förtroendevalda
Med heltidsarvoderad förtroendevald avses den som ägnar h ela sin arbetstid åt
uppdrag för kommunen. Med deltidsarvoderad förtroendevald avses den som
ägnar minst 40 procent av heltid åt det kommunala uppdraget.

Omfattningen av förtroendemannauppdraget sker genom att jämföra årsarvodet
för den förtroendevalde me d årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande
(KSO) .

Det förutsätts att förtroendevald ägnar sig åt förvärvs - eller yrkesverksamhet
högst i den omfattning som utgör mellanskillnaden mellan uppdragets
omfattning och heltid.

Med heltidsarvoderad jämställs f örtroendevald med två eller flera
deltidsarvoden, vilka sammanräknade uppgår till ett heltidsarvode.

Gruppledare omfattas av samma regler som förtroendevalda som har
d eltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 procent av arvodet för
KSO .

1.3 Storleken på arvode n och ersättningar
Arvoden och ersättningar utgår med det belopp som fullmäktige beslutat enligt
bilaga 1 . Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag .
Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp även för
uppdrag i de kommunala bolagen. Årsarvodet för förtroendevalda baseras på
följande principer:

Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för KSO .
Årsarvodet för KSO motsvarar 111 % av årsarvodet för en
riksdagsledamot.
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Ordförande i nämnder och utskott a v kategori 1 arvoderas med 20 % av
arvodet för KSO .

Ordförande i nämnder och utskott av kategori 2 arvoderas med 10 % av
arvodet för KSO .

Vice ordförande i styrelse , verksamhetsnämnd och utskott arvoderas
med 4 0 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive
nämnd /utskott .

Andre vice ordförande i styrelse , verksamhetsnämnd och utskott
arvoderas med 5 0 % av arvodet för ordförande i styrelse eller
respektive nämnd /utskott .

Övriga årsarvoden motsvarar andelar av årsarvodet för KSO i enlig het
med bilaga 1 .

Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med
utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot.

Övriga års arvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån
andel av arvodet för KSO .

Övriga ersättningar, förutom schablonbe lopp, motsvarar andelar av
prisbasbelopp .

Schablonbelopp är beräknade utifrån vad som anges i bilaga 1.
Nivåerna justeras i januari varje år och följer de nivåer som vid tiden är
gällande för de faktorer som beloppen är baserade på.

Andelar avrundas till två decimaler.

Arvoden och ersättningar i kronor avrundas till närmaste heltal.

2 Arvoden

2.1 Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga 1 har rätt till årsarvode med
de belopp som anges för respektive uppdrag i bilaga 1 .

Ledamöter i styrelsens , nämndernas och utskottens presidier behåller sina fasta
årsarvoden till årsskiftet det år ett val till kommunfullmäktige genomförs .1

Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
(presidiet) täcker följande aktiviteter:

a) förhandli ng eller förberedelse inför förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,

b) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,

1 Enligt fullmäktiges beslut den 20 december 2017, § 169.
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c) sammankomst med kommunalt samrådsorgan,

d) överläggning med f örvaltningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,

e) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,

f) besiktning eller inspektion,

g) överläggning med utomstående myndighet eller organisa tion,

h) fullgörande av granskn ingsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag ,

i) ärendeuttag och andra besök på förvaltningen eller i verksamheten,

j) kontakter med allmänheten per telefon, e - post, brev och besök,

k) möten med föreningslivet och olika intressegrupper,

l) uppvaktningar och represe ntation,

m) beslutsfattande enligt delegation eller reglemente ,

n) möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och / eller vice
ordförande.

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under uppdragstiden erhåller hen
arvode till och med utgången av kalendermånaden då uppdraget enligt beslut
upphör. Om ersättaren tillträder under samma kalendermånad erhåller hen
arvode från och med nästkommande kalendermånad .

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sju kdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än två månader, ska
arvodet för tiden därefter minskas i motsvarande mån som frånvaron pågår .

Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden
besluta att annan ledamot träder in som ersättare för ordförande. Den som på
detta sätt inträder som ersättare för ordförande ska få samma arvode som den
frånvarande ordförande för den tid som sådant inträde skett.

2.2 Sammanträdesarvode
Tjänstgörande ledamöter och ersätt are, närvarande ersättare och andra
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvode utgår, för varje sammanträde som den förtroendevalde
deltagit i, med lika belopp till ledamot och ersättare. Ersättningen är b eroende
av sammanträdets längd och den förtroendevaldes närvaro.

Sammanträdesarvode utgår för:

a. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas
sammanträden ,
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Tillämpningsanvisning

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 betalas grundarvode ut
för timmen mellan kl. 15 .00 och 16. 00. Ett helt timarvode betalas ut för
timmen mellan kl. 16 .00 och 17. 00. Ett halvt timarvode betalas ut för den
påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 .00 och 17.20.

b. sammanträden med utredning skommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper, som tillsätts av kommunfullmäktige, kommun styrelse
eller nämnd,

c. protokollsjustering,

d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs , utbildning eller liknande som rör k ommunal
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 ä n det den
förtroendevalde själv tillhör,

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan,

h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,

i. presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,

j. besiktning eller inspektion,

k. överläggning med utomstående myndighet eller organisa tion,

l. aktiviteter som ingår i uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige .

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten a) med ett
grundarvode för den första timmen av tjänstg öringen och därefter ett halvt
timarvode per påbörjad halvtimme. Grundarvode avser täcka tid för
förberedelse och inläsning inför sammanträdet.

F örtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten c) med

- ett helt timarvode oavsett hur lång tid justeringen tar , om särskild tid
och plats för detta beslutats.

- Om justering sker under sammanträdet eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet utgår inte särskilt arvode för justeringen.
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För övriga punkter utgår ett halvt timarvode per påbörjad halvtimme om inget
annat framgår av särskilt beslut .

För deltagande i aktivitet enligt punkten d ) krävs protokollfört beslut i styrelse ,
nämnd eller utskott a lternativt delegationsbeslut enligt exempel mall i bilaga 2 .
För kurser, konferenser och resor med mera ska deltagare åter rapportera
resultatet . Av beslutet ska det framgå om arvode utgår eller ej för aktiviteten .
För de fall att arvode utgår ersätts den förtroendevalde med ett fast belopp
enligt följande :

- För halvdag (aktiviteter upp till fyra timmar)

- För heldag (aktiviteter över fyra timmar)

Belopp framgår av bilaga 1 .

Rätt en till sammanträdesarvode för förtroendevalda med årsarvode begränsas
enligt vad som anges i punkten 2.1.

2.2.1 Begränsningar

Förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala
års arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.

Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mer än 75 procent av heltid, har inte
rätt till sammant rädesarvode .

Arvoden för kommunfullmäktige sammanträden utgår alltid och samordnas
därmed ej med övriga arvoden.

Ersättning utgår med totalbelopp , inklusive reseersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar , för maximalt belopp
motsvarande åtta tim arvoden /dag. Undantag kan göras i särskilda fall och ska
då framgå av protokollfört beslut alternativt delegationsbeslut .

För partipolitiska aktiviteter utgår ej sammanträdesarvode.

2.3 Gruppledararvode
Ersättning utgår t ill varje parti i kommunfullmäktige , för särskilda uppdrag i
anslutning till partiarbetet (gruppledararvode) .

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i
k ommunfullmäktige. Gruppledararvod e utbetalas till utsedda gruppledare eller
enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer av bilaga 3 .

2.4 Ersätt ning till gruppledare för de n politiska ledningen
E rsättning utgår till gruppledare för de n politiska ledningen .

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1 .
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2.5 Ersättning till partier i opposition
Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i den
politiska ledningen.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

Fördelningen av ersättningen baseras på antal et mandat som respektive
oppositionsparti besitter. Respektive partis del av ersättningen utbetalas till
gruppledare eller enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer
av bilaga 4 .

2.6 Politiska sekreterare
Ersättning till partier för polit iska sekreterare utgår till varje parti med visst
belopp/mandat i kommunfullmäktige . Ersättning utgår för minst tre mandat och
högst tolv mandat oavsett om ett parti innehar färre än tre mandat eller fler än
tolv mandat. E rsättningen utbetalas till utsedd politisk sekreterare e ller enligt
mall som följer av bilaga 5.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3 Ersättningar

3.1 Resekostnadsersättning
Res or ska ske i enlighet med kommunens resepolicy.

Kostnader för resor med egen bil inom kommunen inom ramen för
f örtroendeuppdraget ersätts med skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag
om resan mellan årsbostaden och plats för aktivitet för vilken
sammanträdesarvode utgår överstiger 3 km enkel resa .

Om flera sammanträde n hålls i anslutning till varandra ska sammanträdena i
arvodeshänseende betraktas som ett sammanträde som berättigar till
reseersättning en gång.

Parkeringskostnader inom kommunen ersätts med schablonbelopp enligt bilaga
1 .

Ersättning för resa med kollektivtrafiken ersätts med schablonbelopp enligt
bilaga 1 .

För h eltid s - och deltid sarvoderade förtroendevalda räknas antalet kilometer
från kommunhuset i Kungsängen vid ersättning för resa med egen bil . Om
resan påbörjas från års bostaden och den sträckan blir kortare än om avståndet
räknas från kommunhuset gäller det kortare avståndet från bostaden .

3.2 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda, som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget
vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst. Ersättning utges med schablonbelopp enligt bilaga 1 . Ersättning
med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg
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som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger
sammanträdesarvode .

Med arbetsinkomst a vses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse
eller av jordbruksfastighet.

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom passivt ägande till
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst.

Heltids - och delti dsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till e rsättning för
förlorad arbetsinkomst i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.3 Förlorad pensionsförmån
Särskild ersättning i form av ett pensionstillägg kan utges till förtroendevald
vars tjänstepension i ans tällningen konstateras ha minskat på grund av det
kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 4,5 procent på utbetald ersättning
för förlorad arbetsinkomst.

Heltids - och deltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad pensionsför mån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.4 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock
högst 12 procent på ut betald ersättning för förlorad arbetsinkomst .

Heltids - och deltidsarvoderade förtro endevalda har inte rätt till ersättning för
förlorad semesterförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

3.5 Funktions nedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas ut till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda
kostnader som uppk ommit till följd av det kommunala förtroendeuppdraget
och som inte ersätts på annat vis. Häri ingår kostnader för exempelvis resor,
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och
liknande.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

3.6 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn
av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt tolv (12)
år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder,
syskon, sammanboende eller mor - och farföräldrar) och ej heller för tid, då
barnet vistas i sin ordinarie förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Nivån på ersättningen framgår a v bilaga 1.
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Tillämpningsanvisning

Ersättning betalas ut efter att intyg som styrker inkomstbortfallet/kostnaden
inkommit.

3.7 Kostnader för vård och tillsyn av person med
funktionsnedsättning eller person som är långvarigt
sjuk

Förtroendevald äger rätt till styrkta kostnader som uppkommit avseende person
med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk, so m den
förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt hem och där kostnaderna
föranletts av det kommunala förtroende uppdraget.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem (förälder,
syskon, sammanboende eller mor - och farföräldr ar).

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

4 Övriga förmåner

4.1 Grupplivskydd2

Deltidsarvoderad förtroendevald – som inte omfattas av
tjänstegrupplivförsäkring i den egna anställningen – liksom heltidsarvoderad
tillförsäkras grupplivskydd under mandatperioden genom att kommunen
tecknar en särskild grupplivförsäkring i KPA Livförsäkring AB.

4.2 Omställningsstöd och p ension3

Förtroendevald omf attas av bestämmelser om omställningsstöd och pension
OPF - KL i den utsträckning som gäller enligt fullmäktiges beslut den 11 juni
2014 § 81.

4.3 Föräldraledighet
För hel - eller deltidsarvoderad förtroendevald , som är tjänstledig med
föräldrapenning, utgår ers ättning enligt gällande bestämmelser för kommunens
anställda.

5 Övriga bestämmelser

5.1 Hur man begär ersättning
För att få ersättning ska den förtroendevalde utöver vad som framgår i detta
reglemente på begäran styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller

2 Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats
3 Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats
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kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot dem.

5.2 Preskriptionstider
Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
hänför sig.

5.3 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

5.4 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12 ) per månad. Övriga arvoden och
ersättningar betalas ut en gång per månad i samband med kommunens
ordinarie löneutbetalning för de anställda.

6 Bilagor

Reglementet innehåller följande bilagor:

1. F astställda belopp

2. Mallexempel delegationsbeslut

3. Blankett utbetalning gruppledararvode

4. Blankett utbetalning ersättning till partier i opposition

5. Blankett utbetalning ersättning till politiska sekreterare
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1 Inledning 
Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) som motsvarar 111 % av årsarvodet för riksdagsledamot. Övriga 
arvoden för ordförande utgör del av årsarvodet för KSO i enlighet med tabeller 
nedan. 

 

Årsarvode riksdagsledamot 820 800 

111 % av årsarvode för riksdagsledamot 911 088 

Prisbasbelopp 47 300  

2 Fasta kommunala årsarvoden  

 

 
Förtroendevald 

 

Procentandel 
av KSO:s 
arvode 

Årsarvode, 
belopp 

 

Kommunfullmäktiges ordförande 3 27 333 

Kommunfullmäktiges vice ordförande  1,2 10 933 

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande  1,2 10 933 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 1,2 10 933 

Förtroendevald revisor 3 27 333 

Kommunstyrelsens ordförande  100 911 088 

Kommunstyrelsens vice ordförande 40 364 435 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd 50 455 544 

Valnämndens ordförande under valår 3 27 333 

Valnämndens vice ordförande under valår 40 % av ordf. 10 933 

Ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1 20 182 218 

Vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1 40 % av ordf. 72 887 

2:e vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1 50 % av ordf. 91 109 

Ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2 10 91 109 

Vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2 40 % av ordf. 36 444 

2:e vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2 50 % av ordf. 45 554 

Ordförande utskott, kategori 1 20 182 218 

Vice ordförande utskott, kategori 1 40 % av ordf. 72 887 

2:e vice ordförande utskott, kategori 1 50 % av ordf. 91 109 

Ordförande utskott, kategori 2 10 91 109 

Vice ordförande utskott, kategori 2 40 % av ordf. 36 444 

2:e vice ordförande utskott, kategori 2 50 % av ordf. 45 554 

Överförmyndare 11 100 220 

Överförmyndares ersättare 1,3 11 844 
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2.1 Kategorisering av nämnder och utskott 
 

Kategori 1 Kategori 2 

Utbildningsnämnden Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden  Bygg- och miljönämnden 

Socialnämnden Tekniska nämnden 

Äldre- och omsorgsnämnden  

Trygghetsutskottet  

Samhällsbyggnadsutskottet  

3 Övriga kommunala arvoden och 
ersättningar 

 

Ersättning/arvode Förklaring Belopp i kronor 

Sammanträdesarvode, timarvode 
Motsvarar 0,38 % av 
prisbasbelopp 

177 

Sammanträdesarvode, grundarvode 
Motsvarar 2 
timarvoden 

353 

Arvode vid kurser, utbildningar mm halvdag 
Motsvarar 4 
timarvoden 

707 

Arvode vid kurser, utbildningar mm heldag 
Motsvarar 8 
timarvoden 

1414 

Gruppledararvode/parti 
Motsvarar 4,5 
prisbasbelopp  

209 250 

Ersättning till politiska sekreterare/mandat i KF 
(ersättning utgår för minst 3 mandat, max 12 
mandat) 

Motsvarar 77 % av 
prisbasbelopp 
 

35 805 

Ersättning till partier i opposition, fördelas 
utifrån antal mandat i KF 

Motsvarar 11 
prisbasbelopp  

511 500 

Extra ersättning till gruppledare för den politiska 
ledningen samt till partier i opposition 
 

Enligt modell i beslut 
i KF 181121 beräknat 
med belopp för år 
2020 

200 438 

Reseersättning egen bil/mil 
Enligt Skatteverkets 
schablon 

19 

Ersättning för parkering inom Upplands-Bro 
 
 
 

Utifrån ett 
sammanträde på tre 
timmar och att 
kostnaden för 
parkering i Upplands-
Bro är 5 kr/timme 
med fri parkering 
första timmen. 

10 
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4 Årsarvoden i kommunala bolag  
Rekommendationen är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer 
som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga 
att vice ordförande arvoderas med 40 % av årsarvodet för ordförande och andra vice 
arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande. 

4.1 Rekommenderade årsarvoden  

 

Ersättning för resa med kollektivtrafik 
 
 
 

Utifrån ett 
genomsnitt mellan 
kostnaden för en resa 
i kollektivtrafiken ToR 
med reskassa resp. 
engångsbetalning. 

75 

Schablonersättning förlorad arbetsinkomst  

Utifrån SCB:s statistik 
om medellön i 
Sverige år 2018 och 
försäkringskassans 
beräkning av 
årsarbetstid för 
heltidsarbete utgör 
schablonen 3/4 av 
värdet. 

150 

Funktionsnedsatt förtroendevalda särskilda 
kostnader/timme 

Motsvarar 0,21 % av 
prisbasbelopp 

98 

Barntillsynskostnader/timme 
Motsvarar 0,21 % av 
prisbasbelopp 

98 

Maxbelopp/dag för kostnader för vård och tillsyn 
av person med funktionsnedsättning (ersätts 
med faktiskt kostnad upp till maxbelopp) 

Motsvarar 2,5 % av 
prisbasbelopp 
 

1163 

Upplands-Bro Kommunföretag AB   

Ordförande  
Motsvarar 10 % av 
arvode för KSO 91 109 

Vice ordförande 40 % av ordf. 36 444 

Andre vice ordförande 50 % av ordf. 45 554 

AB Upplands-Brohus   

Ordförande 
Motsvarar 12,8 % av 
arvode för KSO 116 619 

Vice ordförande 40 % av ordf. 46 648 

Andre vice ordförande 50 % av ordf. 58 310 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB   

Ordförande 
Motsvarar 7,2 % av 
arvode för KSO 65 598 

Vice ordförande 40 % av ordf. 26 239 

Andre vice ordförande 50 % av ordf. 32 799 
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4.2 Rekommendationer om begränsningar 
Enligt reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda finns 
en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta 
arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.  

Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, 
överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de 
årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO. 

 

 



 

  BILAGA 2 REGLEMENTE ARVODEN 
DELEGATIONSBESLUT 

1 (1)  

  Datum Vår beteckning   

 2019-xx-xx KS xx/xxxx  

 

 

 

 

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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2
0
1
4
-0

4
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Beslut om deltagande i kurser, konferenser mm 

 
Om en förtroendevald vill delta i en utbildning eller konferens är det upp till 

ordförande för respektive verksamhetsnämnd eller kommunstyrelsen att fatta 

delegationsbeslut för att godkänna eller neka ett deltagande. 

 

Enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

(arvodesreglemente) kan närvarorätt medges för konferens, informationsmöte, 

studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör 

kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 

förtroendeuppdraget. 

 

BESLUT 

 

 

XX medges deltagande i följande kurs/konferens eller dylikt: 

 

Namn på kurs/Konferens angående: 

Datum: 

Arrangör: 

Kostnaden för kursen/konferensen ska belasta ansvarskod: 

 

För deltagande utgår ersättning i enlighet med arvodesreglementet. 

 

 

Deltagaravgiften  

betalas av den enskilde    

Deltagaravgiften  

betalas av kommunstyrelsens 

   

Deltagaravgiften  

 betalas av nämnden 

 Enligt punkt x.x ☐  

Förtroendemännens deltagande  

Enligt punkt x.x ☐ 

Ordförandens deltagande 

 i kommunstyrelsens / XXnämndens delegationsordning, antagen den xx. 

 

Underskrift   Namnförtydligande 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 



BILAGA 3 REGLEMENTE ARVODE N 1 ( 2 )

Kommunledningskontoret

Datum

Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
08 - 581 965 02
sara.lauri@upplands - bro.se

201 9 - 11 - 11

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

U
B
K
20
00
,v
1.
1,
20
17
-0
3-
16

Underlag för utbetalning av gruppledararvode
Varje parti disponerar årligen ett gruppledararvode enligt kommunfullmäktiges
beslut den 17 december 2014 , för särskilda uppdrag i anslutning till
partiarbetet . Nivån på gruppledararvodet är fem prisbasbelopp .
Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i
k ommunfullmäktige. Gruppledararvodet kan fördelas på flera personer med
politiska förtroendeuppdrag i kommunen . För att utbetalning av
gruppledararvode ska ske, ska detta underlag fyllas i och undertecknas av två
företrädare från partiet. Underlaget ska därefter skickas till
kommunstyrelsen@upplands - bro.se alte rnativt lämnas in till kanslistaben, plan
4, kommunhuset.

För 2019 är gruppledararvodet 223 559 kr per parti.

Vid f örändringar i fördelning av gruppledararvodet, ska detta underlag fyllas i
och lämnas in på nytt.

Parti

………………………………………..
Parti ets namn

Gr uppledar ar vodet ska fördelas enligt följande:
Namn Personnummer Arvode (i kronor)



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2019-11-11   

 
 

 

 

Ovanstående uppgifters riktighet intygas 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ort och datum  Ort och datum 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Underskrift    Underskrift 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

   



BILAGA 4 REGLEMENTE ARVODEN 1 ( 2 )

Kommunledningskontoret

Datum

Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
08 - 581 965 02
sara.lauri@upplands - bro.se

2019 - 11 - 11

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

U
B
K
20
00
,v
1.
1,
20
17
-0
3-
16

Underlag för utbetalning av oppositionspott
E nligt kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2014 finns en
oppositionspott . De parti er i kommunfullmäktige som inte ingår i den politiska
ledningen disponerar en arvodespott , kallad oppositionspott. Nivån på
oppositionspotten är elva prisbasbelopp samt ett tillägg enligt
fullmäktigebeslut1. Fördelningen av oppositionspotten baseras på antalet
mandat som respek tive oppositionsparti besitter. Oppositionspotten kan
fördelas på flera personer med politiska förtroendeuppdrag i kommunen . För
att utbetalning av potten ska ske, ska detta underlag fyllas i och undertecknas
av två företrädare från partiet. Underlaget ska därefter skickas till
kommunstyrelsen@upplands - bro.se alternativt lämnas in till kanslistaben, plan
4, kommunhuset.

Vid förändringar i fördelning av oppositionspotten , ska detta underlag fyllas i
och lämnas in på nytt.

Parti

………………………………………..
Parti ets namn

Oppositionspotten ska fördelas enligt följande:
Namn Personnummer Arvode (i kronor)

1 Enligt fullmäktiges beslut den 21 november 2018, § 23



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2019-11-11   

 
 

 

 

Ovanstående uppgifters riktighet intygas 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ort och datum  Ort och datum 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Underskrift    Underskrift 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

   



BILAGA 5 REGLEMENTE ARVODE N 1 ( 2 )

Kommunledningskontoret

Datum

Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
08 - 581 965 02
sara.lauri@upplands - bro.se

201 9 - 11 - 11

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

U
B
K
20
00
,v
1.
1,
20
17
-0
3-
16

Underlag för utbetalning av gruppledararvode
Ersättning till partier för politiska sekreterare utgår till varje parti med visst
belopp/mandat i kommunfullmäktige. Ersättning utgår för minst tre mandat och
högst tolv mandat oavsett om ett parti innehar färre än tre mandat eller fler än
tolv mandat. För att utbetalning ska ske t ill annan än utsedd politisk
sekreterare , ska detta underlag fyllas i och undertecknas av två företrädare från
partiet. Underlaget ska därefter skickas till kommunstyrelsen@upplands - bro.se
alternativt lämnas in till kanslistaben, plan 4, kommunhuset.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1 till Reglemente för arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda .

Vid f örändringar i fördelning en , ska detta underlag fyllas i och lämnas in på
nytt.

Parti

………………………………………..
Parti ets namn

Ersättning för politisk sekreterare ska fördelas enligt följande:
Namn P ersonnummer Arvode (i kronor)



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2019-11-11   

 
 

Ovanstående uppgifters riktighet intygas 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Ort och datum  Ort och datum 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Underskrift    Underskrift 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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