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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på väckt fråga vid kommunstyrelsens
sammanträde 5 december 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redogörelse som svar på
väckt fråga vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-05 gällande
ärendehantering av planuppdraget Tegelhagen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-05 § 54 att ge kommundirektören i
uppdrag att utreda ärendehanteringen kring planuppdraget Tegelhagen. Detta
föranlett av den fråga som väcktes vid sammanträdet att utreda beslut och
process i ärendet. Kommunen har med stöd av - advokatfirma Advokaterna
Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB, låtit granska hanteringen kring antagande
av detaljplanen för Tegelhagen samt innehållet i gällande exploateringsavtal.
Mer specifikt önskade kommunen att följande frågor skulle besvaras.
1
2
3

Finns det något i detaljplanen som reglerar utbyggnaden i etapper?
Finns det något i exploateringsavtalet som binder parterna vid en given
utbyggnadsordning – etapp och tid?
Finns det skäl att tro att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
missletts i fråga om utbyggnad?

Advokatfirmans slutsatser av granskningen av ärendet sammanfattas enligt
följande.
•

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

•
•
•

Utbyggnaden av bostäder/lokaler på kvartersmark regleras inte i
exploateringsavtalet. Det står exploatören fritt att välja var denne vill
påbörja exploateringen av kvartersmarken. Det föreligger därför inget
avtalsbrott från exploatörens sida. Det finns inte heller något avtalssamband
mellan bilaga 7 i exploateringsavtalet och utbyggnaden av kvartersmark.
Exploatörens åtaganden avseende utbyggnad av allmänna handläggningar
är i exploateringsavtalet inte kopplad till etapper eller utbyggnadsordning.
Detaljplanen reglerar inte utbyggnadstakt eller utbyggnadsordning, varken
på allmän platsmark eller kvartersmark.
Beslutande organ i Upplands-Bro kommun har inte missletts i frågan om
utbyggnadstakt och utbyggnadsordning.
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Beslutsunderlag


Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-05, § 54



Skrivelse från Socialdemokraterna till kommunstyrelsen 2018-12-05



Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-20, § 164



Detaljplan Brogård 1.84 m.fl (Tegelhagen)



Planbeskrivning Brogård 1.84 m.fl (Tegelhagen)



Utställningsutlåtande Brogård 1:84 m.fl (Tegelhagen)



Exploateringsavtal Brogård 1:84 m.fl. med tillhörande bilagor



Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2018-11-08, §§ 80-91



PM 2018-12-21 Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB

Ärendet
Kommunstyrelsen slutade 2018-12-05 § 54 att ge kommundirektören i uppdrag
att utreda ärendehanteringen kring planuppdraget Tegelhagen. Detta föranlett
av den fråga som väcktes av Socialdemokraterna vid sammanträdet att utreda
beslut och process i ärendet.
Kommunfullmäktige antog 2017-12-20, § 164 förslaget till detaljplanen för
Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och särskild sammanställning. Kommunfullmäktige beslutade också att
anta exploateringsavtal för genomförandet av detaljplanen.
Planprocessen
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2011 §2, kommundirektören i
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Tegelhagen. Planen handlades
genom normalt planförfarande enligt ÄPBL (den äldre plan- och bygglagen)
1987:10.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort. Planen
innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande
byggnadskaraktär kan uppföras och att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
kan skyddas från rivning och förvanskning. Syftet är också att större och
sammanhängande naturområden tillgängliggörs och utvecklas samt att
värdefull natur inom bebyggelsen bevaras för att komma den nya stadsdelen
tillgodo och möjliggöra spridning för löv- och barrträdsarter. Totalt möjliggör
detaljplanen för cirka 1500 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen
kommer att uppföras som flerbostadshus.
•

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014 § 178 att sända ut förslag till
detaljplan (med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning) för Brogård 1:84
m.fl., nr 1402, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande.
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Detaljplaneförslaget var under tiden 15 januari 2015 – 23 februari 2015 utsänt
för samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m.
enligt remisslista. Under remisstiden var detaljplaneförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum,
i biblioteket i Bro samt fanns tillgängligt på kommunens webbplats
(www.upplandsbro.se/tegelhagen). Samrådet annonserades i Bålsta-UpplandsBro-Järfälla-Bladet den 17 januari 2015 och i Mitt i Upplands-Bro den 20
januari 2015.
Ett samrådsmöte hölls i Dagcentralen (Florasalen) den 5 februari 2015 klockan
18–20. Mötet inleddes med en presentation av planförslaget följt av ett öppet
hus där besökare fick tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från
kommunen, konsulter och exploatör. Cirka 50–70 personer deltog. Information
om samrådsmötet gavs i det följebrev/missiv som ingick i samrådsutskicket
enligt sändlista. Annons inför samrådsmötet infördes i Mitt i Upplands-Bro den
3 februari 2015.
•

Utställning (granskning)

Detaljplaneförslaget var under tiden 7 december 2016 – 9 januari 2017 utsänt
för utställning och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter
m.m. enligt remisslista. Utställningstiden förlängdes sedan till 23 januari 2017.
Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i
kommunhuset i Kungsängens centrum samt i biblioteket i Brohuset. Materialet
fanns även tillgängligt på kommunens webbplats (www.upplandsbro.se/tegelhagen). Ett öppet hus anordnades 12 december 2016. Under
utställningen infördes kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
den 6 december 2016 och annons infördes i Mitt i Upplands-Bro den 6
december 2016 och i Upplands-Bro Bladet den 10 december 2016. Kungörelse
om förlängd utställningstid infördes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
den 14 december 2016 samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 13
december 2016 och i Upplands-Bro Bladet den 17 december 2016. Kungörelse
om utställningen anslogs även på kommunens anslagstavla 6 december 2016
samt 13 december 2016 med information om den förlängda utställningstiden.
Kungörelsen nedtogs från anslagstavlan 24 januari 2017.
Yttrande från Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2017-04-24. Av yttrandet
framgår att Länsstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget enligt 5
kapitlet 22 § PBL eller synpunkter på kommunens formella hantering av själva
planprocessen.
•

Antagande

Kommunfullmäktige antog (enhälligt) 2017-12-20, § 164 förslaget till
detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen) med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och särskild sammanställning.
Kommunfullmäktige beslutade också i samma beslut att anta
exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen.
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Exploateringsavtalet
Exploateringsavtalets syfte är att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena
mellan parterna (kommunen och exploatören) samt möjliggöra byggnationen
av erforderliga allmänna anläggningar, tekniska anläggningar, skolor,
småbåtshamn, flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse inom ramen för
detaljplanen. Exploateringsavtalet tecknades mellan kommunen och Bro
Mälarstrand AB (c/o KF fastigheter) 2017-12-12 med villkor om att avtalet
senare ska godkännas av kommunfullmäktige. Avtalet har därefter i tillämpligt
område förts vidare till ny part (Magnolia).
I korthet - exploatören ansvarar för och finansierar plangenomförandet av
erforderliga allmänna anläggningar enligt detaljplanen inom avtalsområdet
enligt vad som följer av exploateringsavtalet.
Av exploateringsavtalet så framgår att kommunen ansvarar för att projektera
och utföra utbyggnad av Huvudgatan i huvudsaklig utformning enligt vad som
anges i bilaga 5 (i exploateringsavtalet), inklusive huvud-VA-ledning samt
samordning av övriga ledningar (såsom fjärrvärme, el, tele och fiber) som
behövs för planområdets utbyggnad. Tekniska lösningar ska utarbetas i samråd
med exploatören.
Kommunen ska vidare genomföra utbyggnaden av huvudgatan i fyra etapper
enligt etappindelning, bilaga 4 (i exploateringsavtalet), och i huvudsak i
enlighet med den tidsplan som anges i bilaga 6 (i exploateringsavtalet). Denna
etappindelning kan dock komma att ändras om parterna gemensamt finner det
lämpligt och en eller flera etapper kan t.ex. slås samman. Efter gemensamt
beslut mellan parterna ska kommunen inleda arbetet med projektering och
upphandling av entreprenadarbetet för respektive etapp av huvudgatan. Efter
kommunens anbudsutvärdering ska parterna gemensamt besluta om
projektstart.
Bygglov
Vid bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-11-08, §§ 80-91- beviljades
12 separata bygglov för nybyggnad av flerbostadshus omfattande ca 650
lägenheter inom fastigheten Brogård 1:84 enligt ansökningshandlingar med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL). Bygglovet villkorades med stöd
av 9 kap 40 § PBL så att slutgiltigt kulörval görs efter att kulörprov uppmålats
på plats eller efter liknande metod för godkännande av bygglovhandläggare
Inför beslutet i bygg- och miljönämnden gav mark- och
exploateringsavdelningen en egen redogörelse av gällande exploateringsavtal –
parternas ansvar och åtaganden, samt kommande etapputbyggnad av allmänna
anläggningar inom planområdet.
Vid beslutet lades dock genomgående följande protokollsanteckningar av (L)
och (M).
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”Aktuell byggnation följer inte helt det av kommunfullmäktige antagna
exploateringsavtalet, som var en viktig förutsättning för antagandet av
detaljplan för Tegelhagen. I exploateringsavtalet anges att utbyggnaden av
kvarteren i Tegelhagen ska ske från söder till norr. Därigenom skulle bland
annat de boende inte drabbas av omfattande och långvarig byggtrafik förbi sina
bostäder. Det är dock kommunstyrelsens ansvar att hävda avtalet, vilket inte
har skett. För Bygg- och miljönämnden gäller att byggloven är planenliga och
uppfyller lagens krav, varför de måste beviljas”.
Följande protokollsanteckningar lades därtill genomgående av (C), (S), (MP)
och (KD).
”Till skillnad från oppositionen anser vi i majoriteten att det inte föreligger
någon motsättning mellan detta beslut och det beslut som togs i
kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige.”
Granskning och utlåtande av processen och handlingar
Följande beskrivning och frågeställning har med anledning av
kommundirektörens uppdrag ställts till advokatfirma - Advokaterna
Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB.
Kommunen antog den 20 december 2017 detaljplan för Brogård 1:84 m.fl.
(Husbytorp-Tegelhagen) (”Detaljplanen”). I samma beslut godkändes även ett
exploateringsavtal avseende genomförandet av Detaljplanen. Besluten att anta
detaljplanen och godkänna exploateringsavtalet har vunnit laga kraft.
Fråga har nu uppkommit om att det föreligger ett avtalsbrott mellan
exploatörens ansökan om bygglov och etappindelning i förhållande till
gällande exploateringsavtal. Detta med hänvisning till bilaga 7 i
exploateringsavtalet där det finns en handling innehållande en etappindelning
för projektet.
Mer specifikt önskar kommunen att följande frågor besvaras.
1. Finns det något i detaljplanen som reglerar utbyggnaden i etapper?
2. Finns det något i exploateringsavtalet som binder parterna vid en given
utbyggnadsordning – etapp och tid?
3. Finns det skäl att tro att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
missletts i fråga om utbyggnad?
Advokatfirmans slutsatser av granskningen av ärendet sammanfattas enligt
följande.
•

Utbyggnaden av bostäder/lokaler på kvartersmark regleras inte i
exploateringsavtalet. Det står exploatören fritt att välja var denne vill
påbörja exploateringen av kvartersmarken. Det föreligger därför inget
avtalsbrott från exploatörens sida. Det finns inte heller något avtalssamband
mellan bilaga 7 i exploateringsavtalet och utbyggnaden av kvartersmark.
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Exploatörens åtaganden avseende utbyggnad av allmänna handläggningar
är i exploateringsavtalet inte kopplad till etapper eller utbyggnadsordning.
Detaljplanen reglerar inte utbyggnadstakt eller utbyggnadsordning, varken
på allmän platsmark eller kvartersmark.
Beslutande organ i Upplands-Bro kommun har inte missletts i frågan om
utbyggnadstakt och utbyggnadsordning.

Sammanfattning
Med stöd av utlåtandet från advokatfirma - Advokaterna Gustafsson, Arnbom
& Hedberg HB så anses frågan besvarad.

Barnperspektiv
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet

Maria Johansson
Kommundirektör

Mathias
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. PM 2018-12-21 – Christian Arnbom, Advokaterna Gustafsson, Arnbom &
Hedberg HB
2. Exploateringsavtal 2017-12-12 med tillhörande bilagor
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
 Mark- och exploateringsavdelningen

6 (6)

PM 2018-12-21 till Upplands-Bro kommun
av advokat Christian Arnbom angående tolkning av exploateringsavtal för Brogård
1:84 m.fl. (Husbytorp-Tegelhagen)

1.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Utbyggnaden av bostäder/lokaler på kvartersmark regleras inte i exploateringsavtalet. Det
står Exploatören fritt att välja var denne vill påbörja exploateringen av kvartersmarken. Det
föreligger därför inget avtalsbrott från exploatörens sida. Det finns inte heller något
avtalssamband mellan bilaga 7 i exploateringsavtalet och utbyggnaden av kvartersmark.
Exploatörens åtaganden avseende utbyggnad av allmänna handläggningar är i
exploateringsavtalet inte kopplad till etapper eller utbyggnadsordning.
Detaljplanen reglerar inte utbyggnadstakt eller utbyggnadsordning, varken på allmän
platsmark eller kvartersmark.
Beslutande organ i Upplands-Bro kommun har inte missletts i frågan om utbyggnadstakt och
utbyggnadsordning.

2.

INLEDNING OCH FRÅGESTÄLLNING

Följande beskrivning och frågeställning har givits att Upplands-Bro kommun
(”Kommunen”).
Kommunen antog den 20 december 2017 detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. (HusbytorpTegelhagen) (”Detaljplanen”). I samma beslut godkändes även ett exploateringsavtal
avseende genomförandet av Detaljplanen. Besluten att anta Detaljplanen och godkänna
exploateringsavtalet har vunnit laga kraft.
Fråga har nu uppkommit om att det föreligger ett avtalsbrott mellan exploatörens ansökan
om bygglov och etappindelning i förhållande till gällande exploateringsavtal. Detta med
hänvisning till bilaga 7 i exploateringsavtalet där det finns en handling innehållande en
etappindelning för projektet.

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB
Drakens gränd 1, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-522 408 80
inbox@advokaterna-gah.se
www.advokaterna-gah.se
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Mer specifikt önskar Kommunen att följande frågor besvaras.
I.
II.

III.

Finns det något i detaljplanen som reglerar utbyggnaden i etapper?
Finns det något i exploateringsavtalet som binder parterna vid en given
utbyggnadsordning – etapp och tid?
Finns det skäl att tro att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige missletts i fråga
om utbyggnad?

Såsom jag förstår Kommunen ska även en bedömning göras av frågan om exploatören har
begått avtalsbrott genom att inte följa den etappindelning som framgår av bilaga 7 till
exploateringsavtalet.
1.

UTREDNING

Rättslig reglering
Den rättsliga regleringen av exploateringsavtal återfinns i plan- och bygglagen (2010:900)
(”PBL”). Definitionen av ett exploateringsavtal återfinns i 1 kap. 4 § PBL som anger att ett
exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan och om
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare
avseende mark som inte ägs av kommunen.
Av 6 kap. PBL framgår bl.a. att Kommunen ska ha antagit riktlinjer för exploateringsavtal
(39 §), vad ett exploateringsavtal får omfatta (40 §), samt vad ett exploateringsavtal inte får
avse (41-42 §§).
Av lagkommentaren till 6 kap. 40 § PBL anges att ett exploateringsavtal i huvudsak reglerar
parternas ekonomiska mellanhavanden. Frågor av administrativ karaktär kan även intas i
exploateringsavtal, till exempel frågor om tidsplanering, gestaltning, säkerheter m.m. (Zeteo,
Norstedts juridik, Kommentar till 6 kap. 40§ PBL).
Exploateringsavtalet
Följande avtalsvillkor är av intresse för frågeställningen.
Utbyggnaden av allmän platsmark
§ 9 i exploateringsavtalet reglerar utbyggnaden av allmänna anläggningar (jfr. 6 kap. 15 §
PBL). Paragrafen stämmer överens med syftet med avtalet som anges i § 5.

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB
Drakens gränd 1, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-522 408 80
inbox@advokaterna-gah.se
www.advokaterna-gah.se
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Sammanfattningsvis framgår av § 9 att, Kommunen ansvarar för en utbyggnad av
Huvudgatan enligt en viss etappindelning och tidsplan som framgår av bilaga 4 och 6 till
exploateringsavtalet.
Vidare framgår i § 9 att exploatörens skyldigheter är att ersätta Kommunen för kostnader för
utbyggnad av Huvudgatan (inklusive finplaneringsersättning). Exploatören har även enligt
§ 9.2 ansvar att bygga ut andra allmänna anläggningar än Huvudgatan. § 9.2 är dock inte
kopplad till varken bilaga 4, 6 eller 7.
I detta sammanhang ska framhållas att i § 13 benämns bilaga 4 som ett förslag till
etappindelning. Varför denna åtskillnad har gjorts i de olika avtalsvillkoren framgår inte.
Bilaga 7 till exploateringsavtalet är en utredning med förslag på etapp och skedesindelning
för Huvudgatan.
Utbyggnaden av kvartersmark
Utbyggnaden av bostäder/lokaler på kvartersmark regleras inte i exploateringsavtalet.
I § 14 anges att vissa tekniska anläggningar får uppföras inom kvartersmark. Någon tidsplan
är inte kopplad till dessa.
Tidsplaner
I 34 § anges att parterna i samråd ska upprätta en tidplan för exploateringsarbetena. Någon
definitions av exploateringsarbetena återfinns inte. Med hänvisning till §§ 5 och 9 torde de
avse allmänna anläggningar.
Projektering och upphandling av entreprenadarbetena avseende Huvudgatan ska enligt 9.1 §
inledas efter gemensamt beslut av parterna.
Detaljplanen
I detaljplanen finns inga planbestämmelser om utbyggnadstakt eller etappindelning.

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB
Drakens gränd 1, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-522 408 80
inbox@advokaterna-gah.se
www.advokaterna-gah.se

4(5)

2.

ANALYS OCH SLUTSATSER

Detaljplanens reglering
Plankartan är den enda handling som är juridiskt bindande vid en bygglovsprövning.
Lovprövningen utgår därför i första hand utifrån planbestämmelserna som finns angivna i
den. Om det finns utrymme för tolkning av planbestämmelser kan exempelvis
planbeskrivningen ge ledning för hur en planbestämmelse ska tolkas.
Detaljplanen innehåller inga planbestämmelser som reglerar etappindelning eller
utbyggnadstakt. Svaret på Kommunens fråga om Detaljplanen reglerar utbyggnad i etapper
ska således besvaras nekande.
Exploateringsavtalets innebörd
Kommunen har vidare efterfrågat om det finns något i exploateringsavtalet som binder
parterna vid en given utbyggnadsordning till etapp och i tid. För att kunna besvara frågan
måste Kommunens åtaganden enligt exploateringsavtalet skiljas från exploatörens åtaganden.
Såvitt avser Kommunens åtaganden framgår av § 9 att Kommunen har en skyldighet att
anlägga Huvudgatan i fyra etapper enligt etappindelning som anges i bilaga 4 och i enlighet
med den tidsplan som anges i bilaga 6. Bilaga 6 anger en övergripande tidsplan utan något
startdatum. Exploateringens igångsättning ska beslutas gemensamt av parterna. (I § 13
beskrivs etappindelningen som ett förslag. Min bedömning är dock att det senare är en
felskrivning.)
Även exploatören har åtaganden enligt § 9.2 att bygga vissa allmänna anläggningar. De är
dock inte kopplade till någon tidsplan. En rimlig tolkning är att exploatören är skyldig att
färdigställa utbyggnaden av dessa i takt med att bostäderna på kvartersmarken färdigställs
(jfr. 6 kap. 18 PBL). § 13 är inte relevant i detta avseende då villkoret reglerar när de
allmänna anläggningarna ska överlämnas från exploatören till Kommunen.
Någon reglering av etappinledning och tidsplan för utbyggnaden av kvartersmark kan inte
återfinnas i exploateringsavtalet. Utbyggnaden av kvartersmarken bör inte regleras i
exploateringsavtal. Varken Kommunen eller exploatören har något intresse av att utbyggnad
sker om det inte finns någon marknad för byggnationerna. Exploatören begår därför inte
avtalsbrott genom att inte följa det förslag till etapp- och skedesindelning som framgår av
bilaga 7.

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB
Drakens gränd 1, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-522 408 80
inbox@advokaterna-gah.se
www.advokaterna-gah.se
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Missledande i frågan om utbyggnad
Kommunen har slutligen frågat om det skäl att tro att kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige missletts i fråga om utbyggnad.
I § 5 andra stycket anges tydligt huvudprincipen för exploateringsavtalet. Likaså kan utläsas
av § 9 att det just är de allmänna anläggningarna som regleras. Jag ser de därför som uteslutet
att beslutande organ i Upplands-Bro kommun har missletts i frågan om utbyggnadstakt och
utbyggnadsordning av bostäder/lokaler på kvartersmark. Till detta ska också tilläggas att det
hör till ovanligheterna att det i exploateringsavtal föreskrivs en tidpunkt när exploatören ska
påbörja bebyggelsen och i vilken omfattning.

Christian Arnbom

Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB
Drakens gränd 1, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-522 408 80
inbox@advokaterna-gah.se
www.advokaterna-gah.se
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Budget 2019 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2019 för Kommunstyrelsen
2. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fördela
investeringsbudgetens projekt samt omfördela mellan projekt vid
behov.
4. Ekonomistaben får i uppdrag att göra nödvändiga redovisningstekniska
justeringar

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 om budget 2019 för kommunen.
Nämnder och styrelser ska upprätta en nämndbudget som fördelar den av
Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nämndbudget för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.
Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 140 159 tkr.
Förslaget behandlades vid samverkansgrupp i november 2018.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 december
2018.

Ärendet
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Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 om budget 2019 för kommunen.
Nämnder och styrelser ska upprätta en nämndbudget som fördelar den av
Kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nämndbudget för
Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för
Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.

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

Datum

Vår beteckning

2018-12-21

KS 18/0266

Kommunledningskontoret
Förslaget till Kommunstyrelsens nämndbudget för 2019 visar fördelning av
driftsbudgeten på verksamhetsnivå samt fördelning av budgetuppdrag och
investeringsprojekt mellan verksamheterna.
I Kommunstyrelsens nämndbudget ingår mål och indikatorer för budgetåret
2019.
Den totalt driftbudgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 140 159 tkr.
I Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 finns pågående
investeringsprojekt som ombudgeteras till 2019. Prognosen är att de
kvarvarande, ej slutförda projekten uppgår till 7 867 tkr. Av
Kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget för 2019 är 18 500 tkr
avseende projekt för Kommunstyrelsen.
Förslaget behandlades vid samverkansgrupp i november 2018.

Barnperspektiv
Kommunstyrelsens budgetförslag bedöms inte ge några negativa effekter
utifrån barnperspektivet.

Maria Johansson

Mathias Rantanen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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1

Ansvarsområde och organisation

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten.
Det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor,
miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten.
Trygghetsutskottet har, under Kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för
brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa
frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag,
skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar,
frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör också kommunens
Brottsförebyggande råd.

Kommunstyrelsen, Budget 2019
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2

Verksamhetsåret 2019

Tillväxt, trygghet och kvalitet i verksamheterna
Ett socialt hållbart samhälle (Trygghets- och säkerhetsarbetet)
Trygghet skapas genom ett målmedvetet arbete. Det är därför viktigt att ha olika
perspektiv: långsiktighet, medel och kort sikt. För att på så framgångsrikt sätt som
möjligt nå resultat, är det av vikt att ha ett samlat grepp kring området trygghet och
säkerhet. Av dessa skäl inrättas ett nytt Trygghetsutskott som även kompletterar/ersätter
Brottsförebyggande rådets, BRÅ, tidigare mer övergripande ansvar. Kommunen har
flera roller inom området trygghet och säkerhet. För att möta otryggheten behöver
kommunen fortsätta förstärka trygghetsarbetet och utveckla den lokala samverkan
mellan kommunen, polisen, civilsamhället och andra aktörer. Syftet är att arbeta brett
med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla
som bor, verkar eller vistas i vår kommun.
Traditionella medier samt sociala mediers effekter styr och påverkar människors sätt att
reagera och ibland även agera. De kommunikativa utmaningarna är att nå ut med viktig
samhällsinformation till våra invånare. Att nå ut med korrekt information och det arbete
som kommunen gör inom trygghet och säkerhet är viktigt.
Nationella krav på ökad säkerhet när det gäller myndigheternas informationshantering
ökar. IT-säkerhet går hand i hand med informationssäkerhet.
Det civila försvaret kommer att stärkas i samhället. Det handlar både om
kommunikation till medborgarna och att aktivt engagera civilsamhället. Krisberedskap i
kommunernas organisationer måste byggas upp och övas regelbundet.
Lås, inpassering, säkerhet och larm behöver förnyas under 2019 i kommunens lokaler.
En väg in ska genomföras under 2019.
Behovet av anpassning av Furuhällshusets lokaler är stort, dels krav på
arbetsmiljöåtgärder och dels för att utnyttja lokalytorna mer effektivt.
Integrationsarbetet handlar om att stötta individerna i deras etablering och integration så
att de blir egenförsörjda, inkluderade och delaktiga i samhället. Nyckeln till en lyckad
inkludering handlar om tillgång till svenska värderingar, språket, arbete, utbildning och
kontakter i civilsamhället.
En kartläggning kopplat till olikheter och olika förutsättningar som ger hälsoeffekter
behöver göras över kommunen. Kartläggningen ska ta med socioekonomiska faktorer.
Beslut behöver bygga på fakta om vår kommuns olikheter och utmaningar.
Effektiviseringar
IT är en motor i kommunens digitaliseringsarbete. Digitala tjänster och automatisering
av beslutsprocesser är nyckeln till en effektivare organisation som dessutom ger ökad
nytta för invånarna. Invånarservicen behöver utvecklas vidare.
Miljö
Miljöledningsarbetet går 2019 in i en fas där diplomeringen är nästa steg. Därefter ska
systemet förvaltas och fungera på ett naturligt sätt integrerat i den befintliga
styrmodellen.
Kommunstyrelsen, Budget 2019
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Upplands-Bro kommun är samordnande kommun när det gäller energi- och
klimatrådgivningen för Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner. Detta samarbete är
också en del av det övergripande samarbete som leds av kommunförbundet Storsthlm.
Kommunen som arbetsgivare
För att kunna arbeta med att trygga kompetensförsörjningen och upplevas som en
attraktiv arbetsgivare måste cheferna ha goda förutsättningar att leda och utveckla sina
arbetsgrupper. Det är allt större konkurrens på dagens arbetsmarknad, vilket medför
ökad personalomsättning både bland medarbetare och chefer. I förlängningen ökar
trycket på dem som är kvar och upprätthåller kvalitet och stabilitet.
För att kunna upprätthålla vår välfärdsnivå måste vi ständigt utvecklas, för att få ut mer
värde. Det handlar om att nyttja allas resurser på ett bättre sätt, både på
organisationsnivå och hos den enskilda individen.
Samhällsbyggnadsutskottet
Det finns ett stort intresse hos exploatörer att etablera sig i kommunen. Det innebär
också en utmaning i att kunna säkerställa mark för de olika behov som finns inom
förskola, skola, kultur- och fritid samt social omsorg och äldreboende. Sammantaget
betyder det att våra verksamheter behöver prioritera och utveckla sitt arbete med att:
· planera för och prioritera en utveckling som är både socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar
· ta fram nya detaljplanelagda områden för kommuninvånarnas behov av både bostäder,
skolor, kultur- och fritidsaktiviteter och nya verksamheter
· tidigt kunna planera för det framtida åtagandet avseende drift och underhåll av
allmänna anläggningar och tillkommande skötselytor
· både behålla och rekrytera ny kompetens till organisationen.
Under 2019 förväntas flera projekt att gå in i ett genomförandeskede, exempelvis
Ringvägen, Trädgårdsstaden i Bro samt Tegelhagen. Dessa projekt är omfattande och
förutsätter investeringar i bland annat skola/förskola, gata, park och VA.
Kommunen kommer tillsammans med det egna fastighetsbolaget och externa aktörer att
ta ett betydande ansvar med utbyggnaden av anläggningar och verksamheter. Detta
ställer i sin tur krav på förmågan att etablera både ett projektorienterat arbetssätt,
projektorganisation samt att rekrytera resurser och rätt kompetens. Under 2019 kommer
vi därför att fortsätta med att vidareutveckla hur vi arbetar i stadsbyggnadsprocessen
och att fortsätta utveckla och stärka byggkedjan. Det gör vi genom att:
· vidareutveckla vårt arbete med ett projektorienterat arbetssätt utifrån kommunens
gemensamma projektmodell
· vidareutveckla kommunikation och arbete med medborgardialoger
· vidareutveckla markstrategin som en del i kommunens samhällsutvecklingsprogram
· koordinera pågående eller kommande planarbeten med fördjupade översiktsplanerna
för Bro och Kungsängen
Inom den övergripande samhällsplaneringen ligger fokus främst på:
· färdigställa arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro.
· färdigställa arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen.
Kommunstyrelsen, Budget 2019
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· genomföra aktiviteter utifrån riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning
· genomföra åtgärder inom naturreservaten Lillsjön-Örnässjön och Lejondalssjön enligt
skötselplan
· genomföra aktiviteter beskrivna i Upplands-Bro kommuns Grönplan som syftar till att
höja rekreativa kvalitéer i tätortsnära natur.
Därutöver fortsätter utvecklingen av kommunens arbetssätt för rullande
översiktsplanering.
Trygghetsutskottet
Alla har rätt att vara trygga i Upplands-Bro. Det är en av våra absolut viktigaste
uppgifter som kommun att våra invånare både är och känner sig trygga. Tyvärr har
otryggheten ökat i Upplands-Bro de senaste åren. Inte minst i centrala Bro.
För att kunna fokusera på trygghetsfrågor och det viktiga arbetet att bryta den negativa
trenden bildas ett Trygghetsutskott för att arbeta med frågor gällande krisberedskap,
informationssäkerhet, olycks- och skadeförebyggande arbete, säkerhetsskydd,
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.





Syftet är att öka tryggheten i hela kommunen.
Utskottet ska aktivt verka för fler poliser i Upplands-Bro med hög närvaro och
synlighet i kommunen.
I kommunen ska det senast 2025 inte finnas något utsatt område.
En särskild trygghetspott skapas för att möjliggöra aktiva satsningar i det
nödvändiga trygghetsarbetet.

Kommunstyrelsen, Budget 2019
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3

Prioriterade områden med mål och indikatorer

3.1 Tillgänglig plats
3.1.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

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

Beskrivning

Andel anmälda trygghetsrelaterade
brott i förhållande till antal invånare

Statistik på anmälda brott kommer
från Polisens databas innefattar ett
antal brott.

Upplevd trygghet och säkerhet i
kommunen

SCB:s medborgarundersökning,
Frågeområde Trygghet

Målvärde 2019

Innefattar frågorna:
”Hur tryggt och säkert du kan vistas
utomhus på kvällar
och nätter”.
”Hur trygg och säker du kan känna
dig mot inbrott
”Hur trygg och säker du kan känna
dig mot hot, rån och misshandel”
Den upplevda tryggheten ska öka

Nämndmål:
Öka tryggheten i Bro centrala delar
Indikatorer

Beskrivning

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

Medborgarbedömning hur tryggt det
är i kommunen skala 1-100

Medborgarbedömning hur tryggt det
är i kommunen

Index 1-100

Målvärde 2019
50
54%

Mål och indikatorer inom Trygghetsutskottets ansvarsområde.

Nämndmål:
Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet
Indikatorer

Beskrivning

Genomlysningar (socioekonomiska
faktorer)

Mått kopplat till genomlysningar (typ
socioekonomiska faktorer) som vi
gör själva i samband med t ex
arbetet med en plan för en hållbar
(trygg) kommun.

Målvärde 2019

Statistik från Polisen/ Socialkontoret
Minskad droganvändning bland
ungdomar

Mål och indikatorer inom Trygghetsutskottet ansvarsområde.
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Nämndmål:
Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas
Indikatorer

Beskrivning

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

Uppstart genom inventering och
därefter skapa någon form av index
som mäter resultat av samverkan

Målvärde 2019

Mål och indikatorer inom Trygghetsutskottets ansvarsområde.
3.1.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet
Indikatorer

Beskrivning

Kommuninvånarna ska erbjudas fler
alternativ vad gäller utförare.

Mäts med grad av val av utförare
inom respektive verksamhet.

Målvärde 2019

3.2 Mötesplats
3.2.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

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

Beskrivning

Målvärde 2019

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

100%

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

100%

3.3 Levande plats
3.3.1 En kommun i tillväxt

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

Beskrivning

Antal nya företagsetableringar

Företagsetablering i olika
företagsformer, såsom aktiebolag,
handelsbolag, enskilda firmor

Kommunstyrelsen, Budget 2019
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Nämndmål:
Bostadsutveckling
Beskrivning

Upplands-Bro ska vara en tillväxtkommun som erbjuder attraktiva bostäder med
blandade upplåtelseformer, bebyggelse- och boendemiljöer, där utbyggnaden sker på
ett medvetet sätt med hänsyn för människor och miljö. Den långsiktiga
bostadsutvecklingen ska motsvara en genomsnittlig befolkningsutveckling på 2 procent
årligen.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Antal beslut om samråd, utställning,
granskning och antaganden av
detaljplaner
Uppskattat antal bostäder i antagna
detaljplaner.
Antal färdigställda småhus (egna
hem)
Antal färdigställda småhus
(hyresrätt)
Antal färdigställda bostadsrätter
(flerbostadshus)
Antal färdigställda hyresrätter
(flerbostadshus)
Befolkningsutveckling

29 200

Mål och indikatorer inom ramen för Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde.

Nämndmål:
En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt
Beskrivning

• skapa förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygdens näringar och
bebyggelse.
• bidra till att den framtida utvecklingen på landsbygden är miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbar.
• strategier, inriktningar och riktlinjer leder till att ärendehandläggning och politiska
beslut uppfyller visionen för planen.
• en bred förankring som leder till transparenta, förutsägbara och hållbara beslut.
Indikatorer

Beskrivning

Målvärde 2019

Antal sökta och beviljade bygglov
utanför tätort
Andel beviljade bygglov av sökta
utanför tätort

2 019 ska var utgångsvärde. Måltal
sätts kommande år

Antal bostäder utanför tätort
Antal boende utanför tätort

Mål och indikatorer inom ramen för Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, Budget 2019
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2019
Tkr
Politisk verksamhet

Kostnad
2019

Intäkt
2019

14 375

Netto
2019

Budget
netto 2018

Förändrin
g

14 375

13 221

1 154

Övrig politisk verksamhet

6 257

500

5 757

6 527

-770

Strategisk planering

3 520

200

3 320

3 041

279

Konsumentvägledning

81

81

79

2

Näringslivsverksamhet

2 996

2 996

2 937

59

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

4 713

422

4 291

3 900

391

Samhällsskydd

31 906

1 000

30 906

25 398

5 508

Planverksamhet

8 729

8 729

-

Exploateringsverksamhet

9 154

9 154

-

103

-103

Tomträtter och markreserv
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning
Allmän kommunadministration
Integration

Summa

475

5 155

-4 680

-4 588

-92

3 132

167

2 965

2 907

58

121 339

45 000

76 339

73 978

2 361

4 509

700

3 809

3 734

75

211 186

71 027

140 159

131 237

8 922

4.2 Investeringsbudget
Ombudgeterade projekt från 2018 *)
Tkr

År 2018

E-förvaltning och kvalitetsarbete

522

E-arkiv

382

Bredbandsutbyggnad

940

Fortsatt utbyggnad IT

1 900

Inventarier Furuhällshuset

2 269

Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska
kanaler

400

Tid och projekt-system

182

Miljöledningssystem

-195

Projekt översyn Furuhällshuset

647

Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet

-50

Lås-/ och passagesystem

500

Restaurering av Lejondalssjön

460

Vägrenoveringar naturreservat

-90

Summa

7 867

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2018, redovisning sker i årsredovisning för år 2018
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Investeringsprojekt

Tkr
It-investeringar
Ökad digitalisering
Lås-/passagesystem
Restaurering av Lejondalssjön
Summa

År 2019

År 2020

År 2021

Avskrivni
ngstid
antal år

3 000

3 000

3 000

3

1 000

12 200

2 000

2 000

3

4 000

800

5 000

2 000

10

500

2 500

5 000

5 000

18 500

15 000

12 000

Avskrivni
ng per år

5 500

Kommentarer investeringsbehov

Kommunstyrelsen har fått 18,5 mnkr i investeringsbudget för 2019.
IT-utbyggnad
Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning bör
avsättas årligen. Behovet kommer av ökade verksamhetsbehov på grund av fler och
större verksamheter och nya krav på tekniska lösningar. För att möta verksamheternas
behov behöver kommunens IT-infrastruktur utvecklas i samma takt. I
investeringsmedlen ingår även behovet av systemstöd inom Kommunledningskontoret.
Ökad digitalisering inkl. lås-/passagesystem
Investeringsmedlen ska användas för olika digitaliseringsinsatser med mål att
effektivisera både för verksamhet och medborgare.
Det finns behov av en översyn av lösningar för gemensamma lås- och passagesystem i
kommunens verksamhetslokaler. Med ett gemensamt lås-/passagesystem kan detta
kopplas till bokningssystemet för att optimera uthyrningen av kommunens lokaler.
Under 2019 sker genomförandet.
Inventarier Furuhällshuset Under 2016 har nuvarande kommunhus inventerats och
behov av förändringar har analyserats. Under våren 2018 fattades beslut i
Kommunstyrelsen om att gå vidare med projektet. Projektet kommer att innebära
investeringskostnader i inventarier och utrustning samt driftkostnadsbehov i form av
projektledning och en höjd hyra från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
Restaurering av Lejondalssjön
Enligt vattendirektivet ingår vattenförekomsten Lejondalssjön som kan bli aktuell för en
ny restaurering. Sjön har problem med belastning och övergödning och kommunen har
en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god status. Den har idag måttlig status.
Havsmyndigheten, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten har tidigare gjort
bedömningen att det är en risk att Lejondalssjön inte uppnår miljökvalitetsnormen god
ekologisk status till 2021. En utredning har tidigare gjorts gällande fosforbelastning i
sjön. Resultaten från utredningen visar på att en restaurering är nödvändig för att
Lejondalssjön ska uppnå de uppsatta miljökvalitetsnormerna. Utifrån kommande
resultat av utredningen kan kommunen ta beslut om vilka eventuella
restaureringsåtgärder som behöver genomföras för Lejondalssjön.
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4.3 Exploateringsbudget
Exploaterings- /genomförandeprojekt

Utgifter (tkr)

Inkomster (tkr)

Norrboda - Brunna verksamhetsområde

11 000

11 000

Ringvägen

4 000

30 000

Gamla brandstationen i Bro

6 000

6 000

150

0

4 800

4 800

Trädgårdsstaden i Bro

30 135

30 135

Husbytorp/Tegelhagen

12 000

12 000

Granhammarsvägen etapp 2

20 000

20 000

Lillsjöbadväg

10 000

10 000

500

500

98 585

124 435

Kockbacka - finplanering
Blommans förskola

Önsta Hästsportanläggning
Totalt

Kommentarer exploateringsbudget

Norrboda-Brunna verksamhetsområde
Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser
entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på
markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Ringvägen
Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra
pågående husbyggnad. Försäljning av fastigheter kommer att genomföras under 2019.
Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras
på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.
Gamla Brandstationen i Bro
Entreprenör upphandlad och utbyggnad kommer att genomföras under 2019. Utgifter
avser kostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på ersättning från
exploatör.
Kockbacka
Åtgärder och kvarstående arbeten efter slutbesiktning. Utgifterna 2019 avser i huvudsak
personalkostnader och entreprenadkostnader.
Blommans förskola i Bro
Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser
ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.
Trädgårdsstaden i Bro
Projektering av allmänna anläggningar pågår samt förberedande markarbeten. Utgifter
avser projektering för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på ersättning
från exploatörer. Det kan bli aktuellt med markförsäljning under året.
Husbytorp/Tegelhagen
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas ske under 2019. Utgifter avser
Kommunstyrelsen, Budget 2019
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projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.
Granhammarsvägen etapp 2
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar beräknas ske under 2019.Kostnaderna avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer samt markförsäljning.
Lillsjöbadväg
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar beräknas ske hösten 2019. Utgifter avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på markförsäljning.
Önsta, Hästsportanlägging
Projektering av allmänna anläggningar pågår. Preliminär start av utbyggnad av
allmänna anläggningar beräknas ske under 2019. Utgifter avser projektering och
entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

4.4 Förändringar i taxor och ersättningar
Taxor och avgifter för bland annat PBL-ärenden justerades 2017.
Planeringsverksamheten är i hög grad självfinansierad genom att ersättning tas ut av
exploatörer för detaljplanearbetet. Formerna för detta brukar regleras av ett planavtal
som i sin tur grundar sig på beslutade kommunala taxor.
Fokus på uppföljning av upparbetat projekttid som ska externfaktureras.

4.5 Fördelning av driftbudget i verksamheterna
Samtliga verksamheter har fått ramtillskott motsvarande 2 procent för pris- och
kostnadsökningar och i förekommande fall för avskrivningskostnader. Nedan
kommenteras de övriga tillskott, omfördelningar och effektiviseringar som gjorts i
verksamheterna.
Politisk verksamhet
Budgeten omfattar arvoden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, valnämnd
och stöd till politiska partier.
Tkr
Politisk verksamhet

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

14 375

0

14 375

13 221

För 2018 tillfördes 500 tkr för de allmänna valen till riksdag, landsting och kommun.
De medlen finns kvar för 2019 då val till Europaparlamentet äger rum i maj. För 2019
har 900 tkr omfördelats från överförmyndarverksamheten för att finansiera bildandet av
de nya nämnderna. Omfördelningen kommenteras ytterligare under överförmyndaren.
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Övrig politisk verksamhet
Budgeten omfattar administrativt stöd till den politiska verksamheten, medlemsavgifter
till kommunalförbund och andra intresseorganisationer, borgerliga förrättningar,
vänortsutbyte samt överförmyndarverksamheten som drivs i samarbete med Järfälla
kommun.
Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

Övrig politisk verksamhet

3 294

0

3 294

3 230

Överförmyndare

2 963

500

2 463

3 297

Summa

6 257

500

5 757

6 527

Tkr

900 tkr har omfördelats från överförmyndarverksamheten till politiska verksamheten för
att täcka upp kostnaderna för de nybildade nämnderna. Överförmyndaren har under ett
tidigare år tillförs resurser för att kunna hantera utmaningen med många
ensamkommande barn. Då det för närvarande inte är någon tillströmning av
ensamkommande och de fler av de som tidigare kommit till Upplands-Bro blir myndiga
minskar kostnaderna för verksamheten.
Strategisk planering
Budgetområdet omfattar fysisk översiktsplanering enligt Plan- och bygglagen,
övergripande bostadsförsörjningsplanering, stadsbyggnadsutredningar som inte är
kopplade till något detaljplane- och/eller exploateringsprojekt, övergripande trafik- och
kollektivtrafikfrågor, statistikverksamhet samt medverkan i regional planering.
Tkr
Strategisk planering

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

3 520

200

3 320

3 041

200 tkr i volymtillskott för tillkommande skötselytor har tillförts verksamheten till
2019.
Konsumentrådgivning
Tkr
Konsumentrådgivning

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

81

0

81

79

Näringslivsverksamhet
Näringslivsverksamheten verkar för goda förutsättningar för utveckling av befintligt
näringsliv samt för att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande.
Nätverk stimuleras genom goda kontakter med företag och relevanta organisationer och
myndigheter för att stärka attraktionskraften för kommunen som företagsplats samt
genom att skapa mötesplatser för det lokala näringslivet. Näringslivsverksamheten
medverkar till att marknadsföra Upplands-Bro som etableringsort, möta företagens
behov av arbetskraft, bidra till anpassade yrkesutbildningar och bidra till att lösa markoch lokalbehov för företag.
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Tkr
Näringslivsverksamhet

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

2 996

0

2 996

2 937

Nyföretagandet är viktigt och arbetet med nyföretagarcentrum ska fortsatt prioriteras.
Miljö, hälsa och hållbar utveckling
Den miljöstrategiska verksamheten innefattar att driva genomförandet av framtagen
miljöplan och strategi för energieffektiviseringar samt att samordna klimat- och
energirådgivningen. Verksamheten ska även bidra till att kommunen får en grön profil,
bland annat genom att arbeta med strategiska miljöfrågor övergripande i kommunen
samt vara med och marknadsföra de miljöprojekt som genomförs i kommunens regi.
Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

Natur- och vattenvård, skogsförvaltning

2 696

222

2 474

2 250

Miljöstrategisk verksamhet

2 017

200

1 817

1 650

Summa

4 713

422

4 291

3 900

Tkr

Arbetet med införande av miljöledningssystemet fortsätter under 2019.
För tillkommande skötselytor avsätts 200 tkr i volymtillskott. Övriga 200 tkr i
volymtillskott har fördelats till Strategisk planering.
Samhällsskydd
Under samhällsskydd ingår medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet Brandkåren
Attunda – ett kommunalförbund med Järfälla, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna,
Knivsta och Upplands-Bro kommuner som medlemmar. Brandkåren Attunda ska
tillhandahålla effektiva räddningsinsatser till förbundets medlemskommuner. Inom
området Trygghetsskapande arbete ingår kris- och beredskapsplanering vid
extraordinära händelser, risk- och sårbarhetsanalys samt förebyggande skade- och
säkerhetsarbete. Verksamheten finansieras med statsbidrag. Inom statsbidraget
finansieras arbetet som säkerhetschef. Budgeten för trygghetsskapande arbete omfattar
också trygghetssamordnaren och ansvaret för grannstödsbilen.
Tkr

Kostnad
2019

Intäkt 2019

Netto 2019

Netto 2018

Räddningstjänst

20 030

0

20 030

19 637

Trygghetsskapande arbete

10 876

1 000

9 876

5 761

Summa

31 906

1 000

30 906

25 398

Det trygghetsskapande arbetet har tillförts 5 000 tkr i form av den kommunövergripande
trygghetspotten som KF beslutat om.
Plan- och exploateringsverksamhet
I området ingår att driva plan- och exploateringsprojekt enligt Plan- och bygglagen samt
bevaka kommunens intressen som rör fastighetsförsäljning eller fastighetsförvärv,
bostadsbyggande och företagsetableringar. Verksamheten arbetar också med att upprätta
avtal och se till att exploateringsprojekten vid genomförandet följer de avtal som finns.
Tkr
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Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

Planverksamhet

8 729

8 729

0

0

Exploateringsverksamhet

9 154

9 154

0

103

17 883

17 883

0

103

Tkr

Summa

Verksamheterna är avgifts- och intäktsfinansierade. Antalet pågående planuppdrag och
genomförandeprojekt med fokus på bostadsbyggande och nya verksamhetsområden är
fortsatt stor. Prioriteringen av pågående planuppdrag beslutas två gånger per år av
kommunstyrelsen.
Tomter och markreserv
Samhällsbyggnadskontoret har hand om försäljningar av kommunägd industrimark och
lämnar information om annan ledig industrimark. Verksamheten förvaltar kommunens
markreserv, nyttjanderätts- och arrendeavtal och administrerar tomträttsverksamheten.
Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

375

4 205

-3 830

-3 116

Tomträttsverksamhet industri

20

400

-380

-1 002

Allmän markreserv

80

550

-470

-470

275

4 863

-4 680

-4 588

Tkr
Tomträttsverksamhet bostäder

Summa

Antalet tomträttshavare som löser in sina tomträtter minskar vilket påverkar
verksamhetens möjlighet att lämna överskott. Detta kan kompenseras av intäkter via
avyttringar av kommunens markreserv i kommande plangenomföranden.
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning
Kontorsledningen för samhällsbyggnadskontoret består av samhällsbyggnadschef och
utredare. Ansvarsområdena är styrning och uppföljning av kontoret som helhet, intern
styrning och kontroll, samt intern utveckling och samordning. Intäkterna avser interna
överföringar för miljöalmanackan samt administrativt stöd till VA- och
avfallsverksamheterna.
Tkr
Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning

Kommunstyrelsen, Budget 2019

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

3 130

220

2 910

2 850
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Allmän kommunadministration
Kommunledningskontoret arbetar med strategiska och kommungemensamma frågor och
ger Kommunstyrelsen, nämnder och övriga kontor stöd för att de ska kunna ta ansvar
för sina verksamheter. I ansvarsområdet ingår:










Ärendeberedning, kvalificerade utredningar, juridiska och arkivfrågor
Budget, redovisning, uppföljning och bokslut
Finans- och kapitalförsörjning
Upphandling
Personal- och kompetensförsörjning
Löner och pensioner samt arbetsrätt
Intern- och externkommunikation
Kundcenter
IT

Tkr
Allmän kommunadministration

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

121 339

45 000

76 339

73 978

*av tillskottet utgör 8 242 ram för avskrivningar.
För att hantera de nya nämnderna utökas budgeten för kanslifunktionen för att kunna
tillsätta ytterligare registratur och nämndsekreterartjänster.
Integration
Kommunen arbetar aktivt med ett utveckla mottagandet av nyanlända och fortsatt arbete
med inkludering för de som redan varit kommunmedborgare några år, men som fortsatt
har behov av stöd.
Idag bedrivs verksamhet och projekt med fokus på inkludering och innanförskap.
Verksamheten utgår i mycket från lokalerna i Nyfiket i Brohuset. Nära samarbete sker
med arbetsmarknadsenheten, socialkontoret och externa myndigheter.
Tkr
Integration

Kostnad
2019

Intäkt
2019

Netto
2019

Netto
2018

4 509

700

3 809

3 734

Verksamheten omfattar en integrationsstrateg och integrationsstödjare.
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Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-12-21

KS 18/0013

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Uppföljning intern kontroll 2018 för
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontroll enlig kontrollplanen
2018 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 21 den 7 mars 2018 om intern kontrollplan för
2018. Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll
är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklingsoch dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har
vidtagits där det funnits brister.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-12-21

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 21 den 7 mars 2018 om intern kontrollplan för
2018. Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll
är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklingsoch dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har
vidtagits där det funnits brister.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

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

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

Datum

Vår beteckning

2018-12-21

KS 18/0013

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Uppföljning intern styrning och kontroll 2018 för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Uppföljning intern styrning och kontroll - 2018 (Kommunstyrelsen)
Process

Risker

Rekrytering

Risk att
rekryterande chefer
inte följer
rekryteringsprogrammet och
PJP-tester

Kompetensförsörjning

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

Prisuppföljning av
ramavtal

Faktiska priser
avviker från priset i
upphandlade
ramavtal

Kvalitetskrav vid
upphandling av
vuxenutbildning

De upphandlade
anordnarna har
kvalitetsbrist i
utbildningen

Kontrollmoment

Utfall

Kommentar

Åtgärder
Personalstaben
förstärker stödet
och fortsätter
erbjuda seminarier
i ämnet.

Arbeta aktivt med
strategin för
kompetensförsörjning.
Personalstaben
drivande och
stödjande.
Kontroll av avtal
mot ett urval av
fakturor

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

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

Granskningen 2018 fokuserade Vid köp från ramavtal ska beställaren vid granskning och attest kontrollera att priser
Ingen
på avtalet för elförsörjning. Inga följer de priser som fastställts i ramavtalet. Vid de stickprov som gjordes 2018
avvikelse
avvikelser mot gällande avtal hittades inga avvikelser, men det är trots detta viktigt att belysa hur viktigt det är att
har kunnat konstateras vid
detta granskningsmoment sker löpande av beställarna. Under 2019 kommer även
granskning av ett antal fakturor. ett arbete ske med att förenkla avtalskatalogen för att göra det enklare för
beställare att se ramavtalen och kunna kontrollera vilka priser som gäller.

Utveckling av arbetet
med kvalitetscirkeln och den
uppföljningsprocess som tagits
fram

Kontroll har skett för de gemensamma utförarna av
vuxenutbildning genom att det tillsammans med fem
andra kommuner (Sigtuna, Sundbyberg, Ekerö,
Norrtälje & Lidingö) genomförts följande:
•

Begärt in och granskat
kvalitetsredovisningar som anordnarna
lämnat in.

•

Granskat fakturering och
betygsrapportering.

•

Genomfört verksamhetsbesök hos vissa
anordnare.

•

Kontrollerat indikationer på kvalitetsbrister
och agera vid klagomål från elever.

•

Möten med utbildningsanordnarnas
uppdragsledare.

Process

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Kommentar

kontantkassor inte
redovisas eller inte
redovisas korrekt

Åtgärder

Kommentar

samtliga som
året och samtliga som ansvarar för kontantkassor
ansvarar för
arbetar nu och redovisar enligt den nya rutinen.
kontantkassor
använder sig utav den
rutin som upprättats
under 2017.

Attest av
leverantörsfakturor

Beslutsattest
attesterar egna
kostnader

Kontroll av
attesterade
fakturor

Underlag för
representation och
interna
kurser/konferenser

Underlag saknas
Kontroll att
som ger
underlag finns till
fakturorna
ledning vad
representationen/
konferensen har för
syfte, mål och vilka
som deltagit

Löneadministration

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

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

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

Arbetsmiljö

Risk att chefer och

Finns utarbetade

Utarbetade rutiner finns och ett verksamhetsnära

Ingen
avvikelse

Större
avvikelse

Stickprovskontroller har
genomförts på fakturor i
september och november
från kommunens samtliga
kontor. Endast en faktura
som avsett egna kostnader
och inte har eskalerats har
upptäckts, återkoppling har
skett till berörd chef.
Stickprovskontroller har
genomförts på fakturor i
september och november.
Av de kontrollerade
fakturorna från september
saknade 21% och från
november 33% korrekta
underlag.
Beslutsattestanterna till de
fakturor som har bristande
underlag har kontaktats för
att kunna komplettera med
underlag. Controllers hos de
kontor som haft störst
avvikelse informeras för att
kunna informera sina
attestanter så att de kan bli
bättre på att bifoga underlag
framöver.

Process

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Kommentar

medarbetare inte
har tillräckliga
kunskaper i SAM

Avtalstrohet

Direktupphandling

Kollektivtrafiken

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

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

Otydlig intern

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

Åtgärder

Kommentar

rutiner och systemstöd för dessa.
Personalstaben
erbjuder
kompetenshöjande
insatser och är ett
stöd.

stöd erbjuds vid behov. En årlig
arbetsmiljöutbildning enligt Sunt arbetslivs -upplägg
av interna utbildare årligen.

Tydliggör

Nedan identifierade områden beskrivs i text och

Kontroll har skett av bland
Mindre annat inköp av kontorsmaterial.
avvikelse Stickprov gjordes genom att
granska fakturor för december
2018. Av totalt bokfört 80 tkr
var 60 tkr fakturerat från
leverantör i enlighet med
ramavtalet. 75 % handlades
därmed i enlighet med
ramavtalet för detta
avtalsområde.

Genomgång av ett
Större
urval av
avvikelse
genomförda
direktupphandlingar

Kontroll skedde även av inköp
av möbler (samtliga kategorier).
Under december fakturerades
om 263 tkr. Avtalstroheten mot
ramavtal var 96 %.
Vid genomgång av ett
antal genomförda
direktupphandlingar som gjorts
under året har vissa brister
uppmärksammats, exempel på
förekommande brister är
följande:
- Ej genomförda
skattekontroller
- Ej genomförda kreditkontroller
- Direktupphandling
ej utskickad till tillräckligt
många leverantörer
- Direktupphandling ej
genomförd i systemet
Kommers
- Värdet på direktupphandling
överstiger
direktupphandlingsgränsen

Process

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Kommentar

Åtgärder

Kommentar

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

rollfördelning,
avgränsning och
samarbetsformer
för kollektivtrafikfrågorna.

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

Mål och uppföljning
av verksamhet

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

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

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

Samhällsbyggnads process

Bristfällig
dokumentation

Kvalitetssäkra
verksamhetens
processer med
mallar, styrdokument och
IT-stöd.

Ett flertal rutiner och processdelar har prioriterats
under året. Ekonomi och faktureringsrutiner har
förbättrats avseende främst vidarefakturering av
timmar och externa kostnader. Mall för
förfrågningsunderlag för upphandling av
Byggentreprenader tas fram och läggs upp i
upphandlingsverktyget.

Samhällsbyggnads process

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

Beskriva vissa
processteg i
planprocessen mera
ingående, f.f.a.
planskedet och
överlämning till
drift.

Arbetsgrupp tillsatt som ska vidareutveckla rutiner
för beslut och uppstart av nya detlajplaner. Rutin för
gränssnittet att avsluta explaoteringsprojket och
lämna över till driften är påbörjat. Detta är en stor
fråga och en åtgärd med delvis annan formulering
finns med även i 2019-års plan för arbetet med
intern styrning och kontroll.

Samhällsbyggna
dsprocess

Otydlig
rollfördelning
skapar osäkerhet.

Skapa tydlig
rollfördelning i
projekt mellan
beställare,
styrgrupp,
projektgrupp och
referensgrupp.

Samhällsbyggna
dsprocessen

Beslut som leder till
att olämpliga
planprocesser
startas.

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

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

Markförvaltning

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

1. Prioritera områden
och åtgärder som ska
utföras 2018.

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

2. Söka bidrag till
skötsel och åtgärder.

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

Ingen
avvikelse

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

3. Gröna jobb –
undersöka möjligheten
till gemensam
finansiering av
arbetsledare till
arbetsmarknads/integra
tionsprojekt

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

Översiktsplanep
rocessen

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

Tydliggöra
rollfördelning,
avgränsning och
samarbetsformer
mellan kontoren.

Inom arbetet med fördjupade översiktsplaner
testas nu en projektorganisation med en tillsatt
projektgrupp som har projektmedlemmar från
samtliga kontor samt en förvaltningsstyrgrupp
som består av kommunledningsgruppen där
alla kontorschefer med flera sitter med.

Översiktsplanep
rocessen

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

Ta fram en plan och
strukturerat arbetssätt
för genomförande av
översiktsplanen

Vi har under 2018 aktualitetsprövat
översiktsplanen och då identifierat ramarna för
vårt kommande arbetssätt. Vi har identifierat
genomförandebiten som en svag länk i
implementeringen av ÖP och påbörjat ett
samarbete med mark- och
exploateringsavdelningen kring detta. Vi har
identifierat den politiska förankringen som en
svag länk i implementeringen av ÖP. I
pågående arbete med Fördjupade
översiktsplaner för Bro och Kungsängen
introducerar vi därför en ny arbetsmodell med
en politisk styrgrupp och en
förvaltningsstyrgrupp som består av
Kommunledningsgruppen. Vi har haft två
möten med KLG under våren och har två till
inplanerade under hösten. Vi har efter valet fått
en politisk styrgrupp också och träffar dem vi ett
första tillfälle under januari 2019.

Exploateringsprocessen

Slut på pengar i
projekten

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

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

Samhällsbyggna
dsprocessen

Fattar beslut som
inte överensstämmer med
lagstiftningen

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

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

Sammanfattning
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt med
hjälp av medel från kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.
Utbildningskontoret, Socialkontoret och Kultur- och fritidskontoret har
tillsammans tagit fram en slutrapport för projektet, se bilaga 1.

Beslutsunderlag


Slutrapport Preventionspaketet den 22 oktober 2018



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018

Ärendet
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt med
hjälp av medel från kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.
Syftet med projektet var att skapa samordning av kommunens arbete för att
begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak
samt att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i
Upplands-Bro kommun. Projektet möjliggör även att kommunen kan arbeta
mer strategiskt med dessa frågor i framtiden. De tre kontor som står som ägare
av projektet har tillsammans tagit fram en slutrapport för projektet, se bilaga 1.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Målen med projektet var att:
1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun

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

Datum

Vår beteckning

2018-12-19

KS 18/0531

Kommunledningskontoret
3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
5. Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet
6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
I slutrapporten beskrivs hur väl dessa mål uppfyllts inom ramen för projektet.

Barnperspektiv
Barn och ungas hälsa och välbefinnande är satta i fokus genom projektet.

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
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1

Framgångsrikt preventionsarbete

De faktorer som visat sig leda till framgång i det lokala alkohol-, narkotika-,
doping-och tobaks- (ANDT) förebyggande arbetet samt i det
brottsförebyggande arbetet har visat sig vara;12


Bred politisk förankring



Långsiktigt strategiskt arbete som tilldelar verksamheterna tidsmässiga
och ekonomiska resurser



En strategi och handlingsplan för det ANDT- och brottsförebyggande
arbetet



Tydlig ansvarsfördelning och struktur för organisation, ledning,
styrning samordning och ekonomi



Ett kontorsövergripande arbete som involverar samtliga kontor och är
en del av den ordinarie verksamheten



En tydlig ansvarsfördelning och struktur för organisation, ledning
samordning och ekonomi



En styrgrupp för preventionsarbetet som har det yttersta ansvaret för att
beslutade insatser genomförs



En tjänsteperson i kommunen som har överblick och mandat att
samordna de resurser som finns och de insatser som görs



Utvecklad samverkan och stöd till de lokala resurser som finns i
närsamhället – exempelvis samverkan med frivillig organisation



Tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer
utanför kommunen



Kunskap om den aktuella och lokala situationen som fås genom
regelbunden kartläggning och analys av ANDT och brottssituationen
samt av möjliga orsaker och bidragande faktorer till den situation som
råder



Val av förebyggande (preventiva) insatser utifrån analys av den lokala
situationen och kunskap om effektiva metoder



Utvärdering av processer och effekter av de insatser som görs

Forskning har visat att det inte är enstaka faktorer som leder till att
substansrelaterade problem och kriminalitet uppstår och att risken för problem
ökar när det finns flera riskfaktorer. Faktorer som har stor betydelse för hur stor
totalkonsumtionen av ANDT blir är pris, fysisk tillgänglighet, normer och
attityder, sociala faktorer samt individfaktorer. Att vara uppväxt i ett
socioekonomiskt utsatt område, där en hög andel av de boende är

1
2

Leifman m fl ILFA-rapporter nr 1 CAN 2016
Länsstyrelsen i Stockholms län 2017
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låginkomsttagare, har låg skolutbildning och arbetslöshet råder är viktiga
riskfaktorer. Preventionsarbetet har ofta svårt att påverka de riskfaktorer som
finns runt barn och unga. Det lokala preventionsarbetets viktigaste uppgift är
därför att stärka de skyddsfaktorer som finns.3

2

Bakgrund, syfte och mål för projektet

2.1

Bakgrund

I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt,
med medel från Kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är utbildningskontoret, socialkontoret samt kultur- och fritidskontoret.
En projektledare anställdes i maj 2016 på utbildningskontoret, direkt under
utbildningschefen. Den projektledare som först anställts gick på
föräldraledighet 1 december 2016 och ersattes på halvtid av nuvarande
projektledare.
År 2014 genomfördes Stockholmsenkäten4 i Upplands-Bro. Enkäten hade då
genomförts vid två tidigare tillfällen, 2008 och 2010. På flera av kontoren
fanns en önskan att bättre kunna använda resultaten från enkäten som underlag
för planeringen av kontorsövergripande preventionsinsatser, möjliggöra
samordning av ett tvärsektoriellt arbete och utveckla samverkan med externa
aktörer. I projektansökan till Kommunstyrelsen anges dessutom att
projektledaren skulle få som uppdrag att säkerställa dialogen med och ansvara
för samarbetet med polisen5.

2.2

Syfte

I projektansökan angavs syftet med projektet:
1. Skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete
med att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol,
narkotika, dopning och tobak (ANDT)
2. Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna
arbeta mer strategisk förebyggande
Projektet skulle i huvudsak inrikta sig på ANT och psykisk hälsa. Målgruppen
för projektet var barn och ungdomar. Initiativet till projektet togs av cheferna
för kultur-och fritid, utbildning-samt socialkontoret, som också är styrgrupp för
projektet. Tanken var att ett kontorsövergripande preventionsprojekt skulle

3

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm län 2017–2020

4

Enkäten har under 2000-talet genomförts vartannat år i de flesta av länets kommuner. Den
vänder sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och ställer bland att frågor om
ungdomar användning av alkohol och andra droger och deras psykiska hälsa.
5
Ansökan ur den sociala investeringsfonden, Projekt för det preventiva arbetet i Upplands-Bro
2015-10-19

4
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underlätta och möjliggöra för verksamheterna att bättre planera gemensamma
förebyggande insatser.

2.3

Mål

Målen för projektet var att;
1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun
3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
5. Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet
6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet

3

Kartläggning

Som underlag för planeringen av kontorsövergripande preventionsinsatser,
samordning av ett tvärsektoriellt arbete och samverkan med externa aktörer
genomfördes under hösten 2016 och våren 2017 en kartläggning av det
förebyggande arbetet med ungdomar som målgrupp samt en målgruppsanalys.
Kartläggningen visade att det pågår en mängd förebyggande och
hälsofrämjande arbete som har goda förutsättningar att utvecklas. Men för att
arbetet ska kunna utvecklas krävs en organisation som gör det möjligt att
samordna det förebyggande arbetet som görs inom kommunens samtliga
kontor och en person med mandat och kunskaper om prevention som ansvara
för denna samordning.
Som exempel på förebyggande och hälsofrämjande arbete kan nämnas:


Inom utbildningskontoret finns ett resursteam med skolsköterskor,
skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer och tal- samt
specialpedagoger. Resursteamet ger konsultativt och förebyggande stöd
till personal inom förskola och skola. Skolsköterskor och kuratorer
arbetar i första hand på individnivå och endast i begränsad utsträckning
(beroende på resurser och intressen) på klass-eller gruppnivå.
Resursteamet bidrar också till att förskolor och skolor får verktyg för att
utveckla sitt förebyggande arbete. De erbjuder utbildning till personal i
förskola och skola samt möjlighet för personalen att få
handledning/konsultation kring bekymmer som uppstår.

5
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Under läsåret 2017/18 arbetade samtliga högstadieskolor och UpplandsBro gymnasium fram lokala ANDT-policys och handlingsplaner för hur
personalen ska agera vid misstanke om att någon använt ANDT.



Kultur- och fritidskontoret har en stor mängd aktiviteter som utgår från
de två kulturhusen i Upplands-Bro. För att nå de barn och unga som
vanligen inte nås av fritidsaktiviteter erbjuds kulturevenemang.
Evenemangen kan bestå av föreställningar, men de erbjuder även
aktiviteter där barnen/de unga själva får vara medskapande.
Kulturhusen kan även erbjuda lokaler och ytor för vuxna som kan stötta
barn och unga att förverkliga sina idéer. Kontoret har under 2018
utvecklat ett samarbete med Fryshuset.



Sedan 1 januari 2018 har kultur-och fritidskontoret ansvar för de tre
kommunala fritidsgårdarna i Upplands-Bro. Fritidsgårdarna ligger i
anslutning till varsin högstadieskola och fungerar som en drogfri
mötesplats för ungdomar. De är mycket välbesökta (41 procent i
årskurs 9) jämfört med snittet för hela Stockholms län (20 procent)
(Stockholmsenkäten 2018). Verksamheterna erbjuder en drogfri miljö
och aktiviteter under raster, helger och lov. Den 8 september 2018
öppnades också Bro:n. En verksamhet som ska ge stimulerande stöd
för ungdomar 17-20 år i deras vuxenblivande.



Mini-Maria drivs gemensamt av socialkontoret och landstinget
(beroendecentrum). Dit kan barn, unga och vuxna vända sig om de är
oroliga för att någon barn/ung använder alkohol, narkotika eller
dopingpreparat. Till Mini-Maria kan även lärare, poliser och andra som
arbetar professionellt med barn/unga vända sig för konsultation.
MiniMaria arbetar också med stöd och behandling och har ett
samarbete med familjebehandlingsverksamheten Solängen. De ger
bland annat stöd till barn/unga som missbrukar och deras föräldrar. På
Mini-Maria arbetar två ungdomsstödjare som bedriver uppsökande
verksamhet.



Bryggan är en verksamhet som vänder sig till familjer med barn och
ungdomar upp till 18 år. Den drivs i samverkan mellan social- och
utbildningskontoret samt de båda vårdcentralerna i Upplands-Bro. Till
Bryggan kan familjer själva vända sig och erbjuds upp till fem samtal.
Genom bland annat stödsamtal, psykologbedömningar, KBT-baserade
gruppbehandlingar, föräldraskapsstöd i grupp samt rådgivning kan
Bryggan erbjuda hjälp och stöd att komma till rätta med ständiga
konflikter och bråk i familjen, med barn som är ängsliga och rädda för
att göra olika saker eller är stressade och nedstämda.



Våren 2018 gick personal från socialkontoret, utbildningskontorets
resursteam och fritidsgårdspersonal en utbildning i föräldraskapsstöd.
Under hösten 2018 startar personal från socialkontoret och resursteamet
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en grupp som vänder sig till föräldrar6 med barn i åldern 8 – 12 år.
Därefter kommer det att finnas minst en grupp per termin med
möjlighet för antingen föräldrar med barn i åldern 8-12 eller 11-16 år
att delta. Alla föräldrar i kommunen är välkomna att anmäla sig.
Fritidsgårdspersonalen kommer att erbjuda gruppaktiviteter i form av
stöd till föräldrar med tonårsbarn, från 13 år och uppåt.
Inbjudan till föräldraskapsstödsgrupperna går ut via skolan,
kommunens hemsida och lokalpress.

4

Målgruppsanalys

Den målgruppsanalys som gjorts baserar sig på data om ANT-användning,
brott, psykisk hälsa och trygghet i bostadsområdet bland elever i årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet. Data är hämtad från Stockholmsenkäten 2014, 2016
och 2018 samt minnesanteckningar från fokusgruppsintervjuer med elever på
en av kommunens högstadieskolor genomförda 2016. Med utgångspunkt från
dessa data har två olika målgrupper identifierats.
En målgrupp för det ANDT-förebyggande arbetet är den grupp av ungdomar
som riskerar att utveckla skador av ANDT -användningen för att de tidigt
börjat använda ANDT eller använder ANDT på ett riskfyllt sätt, men som i
övrigt är relativt välfungerande och har ett socialt skyddsnät.
För att minska dessa ungdomars drickande och/eller narkotika- och
dopinganvändning räcker det oftast med olika former av information i
kombination med råd och stöd till dem och deras föräldrar.
En annan identifierad målgrupp utgörs av barn som har många riskfaktorer som
personer och i sin miljö. Detta är en grupp barn som ofta uppvisar ett
riskbeteende tidigt. Forskning visar att dessa barn är överrepresenterade i
bostadsområden med mycket våld och kriminalitet7, i familjer med låg
utbildningsnivå och låga studieresultat8, familjer med låg inkomstnivå och
ekonomisk standard samt i familjer där någon vuxen är arbetslös.
För att minska risken att barn som växer upp i en familj som själva har eller
utsätts för många riskfaktorer ska utveckla ett problembeteende krävs att
kommunen i samverkan med andra tidigt kan erbjuda denna grupp ett generellt
förebyggande och hälsofrämjande stöd, med evidensbaserade metoder.

6

Som föräldrar räknas i detta sammanhang även personer som saknar släktskap med barnet
men fungerar som ställföreträdande föräldrar eller har en föräldralik relation till barnet.
7
Andershed & Andershed 2005
8
Folkhälsan i Sverige 2016 årlig rapportering från Folkhälsomyndigheten
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5

Resultat

5.1

Måluppfyllelse

1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
Målet är delvis uppnått.

De mätningar av barn och ungdomars ANT-användning som gjorts i mars 2016
och mars 2018 visar att målet delvis uppnåtts.
De minskningar som skett i ANT-användning är marginella, vilket gör det svårt
att avgöra om det handlar om en faktisk minskning. För att få reda på om de
insatser som påbörjats sedan projektets start har påverkat resultatet krävs minst
ytterligare två mätningar samt en analys av om vilka yttre omständigheter på
samhälls-eller lokalsamhällesnivå som kan påverkat resultatet.
Utifrån de mätningar som genomförts mars 2016, strax innan projektstart, och
mars 2018, kan följande konstateras:


Användningen av alkohol har minskat bland pojkar i årskurs 9, är
oförändrad bland flickor i årskurs 9 och årskurs 2, men ökat något
bland pojkar i årskurs 2.



Storkonsumtionen9 av alkohol har minskat bland flickor i årskurs 2, är i
stort sett oförändrad i årskurs 9, men har ökat något bland pojkar i
årskurs 2.



Andelen som någon gång använt narkotika har minskat något bland
pojkar i årskurs 2, men är oförändrad i årskurs 9 och bland flickor i
årskurs 2.



Andelen som uppger att de använt narkotika minst en gång de senaste
fyra veckorna är oförändrad, förutom bland pojkar i årskurs 2 där den
minskat.

2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun
Målet är inte uppnått.
Enligt resultatet från mätningarna mars 2016 och mars 2018 har den psykiska
ohälsan bland barn och ungdomar inte minskat.



Andelen elever som uppger att de ofta tycker att det är härligt att leva
har ökat för flickor i årskurs 9, är oförändrad bland flickor i årskurs 2,
men har minskat för pojkar i både årskurs 9 och årskurs 2.

9

En person som storkonsumerar dricker minst motsvarande en halv flaska starksprit, en flaska
vin, sex flaskor starköl, sex burkar cider eller sex burkar folköl vid ett och samma tillfälle
minst en gång i månaden.
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Andelen elever som uppger att ofta känner sig ledsna och deppiga utan
att veta varför har ökat något, förutom för flickor i årskurs 2 där
andelen minskade.



Index för psykosocial10 hälsa har inte förändrats nämnvärt.

3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
Målet är delvis uppnått.

Inom de tre deltagande kontoren har en implementering av förebyggande
arbete påbörjats i den befintliga verksamheten.
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
Målet är uppnått.

Personalen på de tre kontoren har fått ökad kunskap. De har fått en gemensam
kunskapsbas som underlättat diskussioner om hur verksamheterna gemensamt
kan utveckla det förebyggande arbetet och en medvetenhet om att det behövs
ett långsiktigt universellt11 förebyggande arbete.
Inom ramen för projektet har sammanlagt fyra seminarier/workshops för chefer
och anställda inom de tre kontoren samt annan personal som ansvarar för
trygghetsfrågor och socialhållbarhetsfrågor arrangerats. Syftet med dessa
seminarier/workshops har varit att påbörja implementeringen av ett medvetet
preventionsarbete bland dem som arbetar med barn och ungdomar i kommunen
samt bidra till att ge dem som arbetar med frågorna och deras chefer en
gemensam kunskapssyn på hur ett effektivt preventionsarbete kan bedrivas.
Vid tre tillfällen har även polisen och Fryshuset blivit inbjudna.
En gränsöverskridande förmiddag

Det första seminariet hölls tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm under
februari 2017. Vid detta deltog personal och chefer från de tre kontoren.
Syftet med seminariet var att ge dem som arbetar förebyggande med barn och
ungdomar i kommunen kunskap om;


den nationella strategin för ANDT arbetet,



forskning som grund för ett lyckat preventionsarbete



framgångsfaktorer i det lokala arbetet samt



möjlighet att ta del av kompetenser, positiva erfarenheter och insatser
från det arbete som bedrivs i Upplands-Bro kommun.

Slutsatserna från seminariet var att;


det finns stor kompetens bland medarbetarna i kommun



det bedrivs mycket bra verksamhet

10

Index 0-100 där 100 är bäst psykosocial hälsa
Universellt förebyggande arbete riktar sig till alla, exempelvis BVC, och har enligt forskning
den största förebyggande effekten och är mest ekonomiskt effektiv.
11
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det saknas samordning av arbetet

Seminariedeltagarnas önskan var att seminariet skulle bli en uppstart för att;


få en samordning av det preventionsarbete som bedrivs i kommunen.



börja arbeta mer med prevention istället för problem,



börja arbete mer långsiktigt med preventionsarbete

Cannabis skadeverkningar

Syftet med seminariet, som hölls i september 2017, var att ge deltagarna en
gemensam kunskapsbas när det gäller;


användningen av cannabis bland skolungdomar



tillgången på cannabis i kommunen, länet och riket



medicinska skadeverkningar av cannabis



sambandet mellan cannabisanvändning och brottslighet



argument mot en legalisering av cannabis



vad de som arbetar med ungdomar kan och måste göra om de
misstänker att någon använder cannabis

Viktiga risk- och skyddsfaktorer i preventionsarbetet och våldsbejakande extremism

Seminariet genomfördes i mars 2018. Syftet var att ge anställda i kommunen,
deras chefer och samverkanspartners;


en grund när det gäller vad som orsakar sociala problem av olika slag –
ANDT-användning, psykisk ohälsa, kriminalitet, våld i nära relationer
och våldsbejakande extremism.



kunskap om hur de kan arbeta för att förebygga att problemen uppstår.



tillfälle att jobba med tips på hur de i sina verksamheter och/eller
tillsammans med andra verksamheter i och utanför kommunen kan
bidra till att förebygga våldsbejakande extremism.

Resultaten från Stockholmsenkäten

I oktober 2018 hölls det fjärde och sista seminariet inom ramen för
preventionsprojektet. Syftet med seminariet är att utifrån resultaten från den
Stockholmsenkät som genomfördes i mars 2018 ;


ta fram tre områden som kommunen ska prioritera att arbeta med



göra en handlingsplan för det preventionsarbete som ska bedrivas under
2019 och våren 2020

5.

Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet

Målet är inte uppnått.

En anställd på kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en
socialhållbarhetsplan för Upplands-Bro kommun. Det blir därför naturligt att
denna även innehåller punkter som berör preventionsarbetet.
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6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
Målet är svårt att mäta.

För att kunna avgöra om det skett en verklig förändring krävs att mätningar
görs över en längre tidsperiod, med en analys av hur andra faktorer än projektet
kan ha påverkat kunskapen om vilka personer som utvecklar skadligt bruk,
missbruk och beroende av ANDT. Andelen personer med kända problem kan
ha påverkats av bland annat det ökade utbud av vård och behandling som
socialkontoret erbjuder samt avsaknaden av lokalpoliser.
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
Målet är delvis uppnått.

Härnevimottagningen arbetar utifrån nationella riktlinjer för missbruksvården.
Mottagningen erbjuder flera manualbaserade behandlingsprogram, det finns
rutiner för hur ärendena ska hanteras och all personal får regelbunden
handledning. Härnevimottagningen erbjuder också behandling till
spelmissbrukare.
Tillsammans med socialpsykiatrins träfflokalsverksamhet har
Härnevimottagningen utvecklat metoder som ger möjlighet att bredda
träfflokalens målgrupp. Träfflokalens verksamhet kan också ge stöd till
personer med beroendeproblem som senare behöver genomgå strukturerad
behandling och erbjuder brukare och samverkanspartners träffar som innehåller
olika typer av aktiviteter.
Med projektmedel från kommunens sociala investeringsfond erbjuder
socialkontoret stöd och hjälp via sociala insatsgrupper (SIG) till ungdomar och
unga vuxna (13 - 29 år). SIG samverkar verksamhetsöverskridande med lokala
aktörer som finns runt den unge, exempelvis Arbetsförmedlingen,
utbildningskontoret, kultur-och fritidskontoret, polisen och Fryshuset. Målet
med SIG-insatser är att se till att ungdomar och unga vuxna som riskerar att
rekryteras till kriminella grupper, eller vill lämna den kriminella miljön bakom
sig, ska kunna få en trygg social tillvaro med bland annat studier eller arbete.
Alla deltagare i SIG får en egen kontaktperson (lots) och stöd att göra en
individuell handlingsplan med tydliga mål som utgår från den enskilda
deltagens behov. Om den som är aktuell för SIG är under 18 år involveras
alltid föräldrarna.

5.2

Avsaknad av samordning och tydlig ledning

1.Förutsättningar för samordning

Vid avlutandet av preventionsprojektet saknas fortfarande en fast tjänst/del av
tjänst som preventionsstrateg. Det finns inte heller någon
kommunövergripande styrgrupp med cheferna för kommunens samtliga kontor
och kommundirektören.
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Ett av syftena med preventionsprojektet var att skapa en bättre samordning av
det ANDT- och brottförebyggande arbetet. Vid tiden för preventionsprojektets
start fanns sedan flera år tillbaka en säkerhetsansvarig på
kommunledningskontoret och en trygghetssamordnare som nyligen anställts.
Trygghetssamordnaren hade påbörjat arbetet med två av de arbetsuppgifter
som enligt projektansökan skulle genomföras av projektledaren, säkerställande
av dialogen och samarbetet med polisen. Vid projektstart fanns inga direktiv
för hur samverkan mellan trygghetssamordnaren och projektledaren skulle
organiseras. Och det fanns inte heller en kommunövergripande styrgrupp för
preventionsarbetet.
Den gemensamma plattform som fanns för samverkan mellan projektledaren
och trygghetssamordnaren var det förebyggande rådet, där även externa aktörer
deltog. Styrgruppen för projektet bestod av cheferna för tre av kommunens fem
kontor.
Under våren 2018 anställdes flera personer på kommunstyrelsekontoret för att
utveckla delar av preventionsarbetet – en integrationschef, en social
hållbarhetsstrateg och utvecklingsstrateg med fokus på demokratiutveckling.
Efter att dessa personer anställts blev oklarheten kring vilket mandat
preventionssamordnaren hade allt större. Framförallt när det gäller att
samordna preventionsarbetet, vilka som utgjorde styrgrupp, vem som hade
ansvaret för vilka arbetsuppgifter och hur arbetet skulle organiseras.
För att råda bot på detta har ansvaret för det Förebyggande rådet, från och med
hösten 2018, flyttats från social-och utbildningskontoren till
kommunledningskontoret. Det kommer dock inte att finnas någon permanent
tjänst som preventionsstrateg, vilket kommer att försvåra möjligheten att
rekrytera personal med utbildning i preventionskunskap. Det saknas
fortfarande en sektorsövergripande styrgrupp där samtliga kontorschefer och
kommundirektören ingår. Den samordning och utveckling av det
förebyggande arbetet som Upplands-Bro behöver göra riskerar därmed att inte
bli av.
2.Förutsättningar för det strategiska preventionsarbetet i Upplands-Bro

Preventionsarbetets politiska inriktning klargörs i den sociala hållbarhetsplanen
för Upplands-Bro kommun, vilken ska ha en bred politisk förankring. Planen
arbetas fram under 2019 och antas av kommunfullmäktige senast i samband
med budget för 2020 och ska gälla till och med 2023.
För att skapa förutsättningar för att ett preventionsarbete ska fungera krävs;


en medvetenhet hos beslutande politiker och tjänstepersoner om att
preventionsarbetet är långsiktigt och ger effekt först på sikt. Även om
kommunernas budgetar är ettåriga måste därför styrande politiker våga
tänka mer långsiktigt.



en tjänsteperson som har kunskaper inom ämnet preventionskunskap
och ledningens mandat att samordna arbetet
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regelbunden kartläggning av de olika preventionsområden som
kommunen arbetar med och vilka insatser som görs



ett kontorsövergripande preventionsarbete som involverar samtliga
berörda kontor och är en del av den ordinarie verksamheten



att de insatser som görs i största möjliga utsträckning bygger på
forskning och beprövad erfarenhet.



enkla och tydliga rutiner för hur arbetet ska följas upp

6

Rekommendationer

6.1

Prioriterade områden för preventionsarbetet

Av den Stockholmsenkät som genomförts under mars 2018 framgår att
ungdomars alkoholkonsumtion minskar, tobaksanvändningen är låg och
andelen som använt narkotika ligger under länssnittet.
En något lägre andel av pojkarna och flickorna i årskurs 9 i Upplands-Bro,
jämfört med Stockholms län uppger att de ofta känner sig ledsna och deppiga
utan att veta varför. I årskurs 2 är andelen pojkar som uppger samma sak lika
stor i Upplands-Bro som Stockholms län, medan andelen för flickorna är
betydligt lägre i Upplands-Bro än i Stockholms län.
Andelen ungdomar som själva burit vapen (exempelvis kniv eller knogjärn) har
däremot ökat sedan undersökningen 2016 och är högre än för Stockholms län.
Andelen elever som uppger att de använt sig av hot eller våld har också ökat
sedan 2014 och är högre än i övriga länet, med undantag för flickor i årskurs 2.
Bland pojkar har andelen som uppger att de utsatts för misshandel ökat något
bland både pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 och är den största i länet.
I det lokala preventionsarbetet bör därför följande områden prioriteras;


Våldsförebyggande arbete i förskola och skola



Generella föräldraskapsstödsprogram



Stärkande av skyddsfaktorer som kan motverka segregationen

För att löpande få fram vilka områden som bör prioriteras i det förebyggande
arbetet bör den kartläggning, genom Stockholmsenkäten, som idag görs bland
elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år kompletteras med en
regelbunden kartläggning som tar hänsyn till professionellas kunskaper om och
upplevelse av hur ANT situationen och den psykiska hälsan bland ungdomar
och vuxna. Långsiktigt kan dessa kartläggningar också bli en del i
utvärderingen av de insatser som genomförs.

6.2

Utveckling av preventionsarbetet i Upplands-Bro

Mot bakgrund av ovanstående och för att uppnå målet för preventionsprojektet
att ”Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna arbeta mer
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strategisk förebyggande och hälsofrämjande” behöver Upplands-Bro kommun
utveckla sitt preventionsarbete enligt nedan.


Det behövs en långsiktig strategi för det ANDT- och
brottsförebyggande arbetet.
Under 2019 utarbetas en social hållbarhetsplan för Upplands-Bro
kommun som innehåller strategiska punkter för det brotts- och ANDTförebyggande arbetet. Planen antas av Kommunstyrelsen senast i
samband med budgetarbetet för 2020.



Det krävs att särskilda medel avsätt för att kunna genomföra
preventiva insatser.
Särskilda medel för preventionsarbete avsätts i samband med mål och
budgetprocessen för 2020.



Det behövs en tydlig ledning i kommunen för preventionsarbetet
Kommundirektören är beslutande när det gäller hur preventionsarbetet
ska organiseras. Kommunledningsgruppen fungerar som styrgrupp för
preventionsarbetet och tar regelbundet upp frågor om inriktning och
prioriteringar för arbetet till beslut på sina möten.



Det behövs en övergripande sammanhållen organisation för
preventionsarbetet
Kommunens övergripande trygghets- och hållbarhetsarbete samordnas i
en egen avdelning på kommunledningskontoret. Avdelningens
huvudsakliga uppgifter är att arbeta övergripande strategiskt samt
samordna trygghets, brotts, – och ANDT-prevention, våld i nära
relationer, arbete mot våldsbejakande extremism och
demokratiutveckling. Samt svara för utvärdering av de insatser som
görs.



Samverkan mellan berörda kontor behöver utvecklas
Det operativa preventionsarbetet ska utföras av respektive kontor eller i
nära samverkan mellan kontor. Det är trygghets- och
hållbarhetskontoret som tillsammans med berörda kontorschefer har
ansvar för att detta fungerar.



Det behövs årliga handlingsplaner för preventionsarbetet
Från och med mål- och budgetarbetet inför 2020 beslutar
kommunledningsgruppen om en årlig handlingsplan för
preventionsarbetet. Underlaget till handlingsplanen görs av den
avdelning inom kommunledningskontoret som samordnar arbetet med
trygghets, brotts, – och ANDT-prevention, våld i nära relationer, arbete
mot våldsbejakande extremism och demokratiutveckling. Tillsammans
med berörda verksamheter görs det arbetet och förs in i
verksamhetsplanen. Handlingsplanen utgör en grund för de
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åtgärdsplaner som tas fram av Upplands-Bro kommun och
lokalpolisområdet.


Det behövs en genomtänkt och fungerande organisation för
samverkan med externa aktörer
Under 2019 görs en omvärldsanalys för att se hur organisationen för
extern samverkan är uppbyggd i de kommuner där samverkan fungerar
bäst. Syftet med omvärldsanalysen är att utveckla den
samverkansorganisation som finns idag med Brottsförebyggande råd
och Förebyggande råd samt att få en fungerande organisation med
uppgift att fungera operativt.
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Hillevi Montor
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Kommunstyrelsen

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att stoppa försäljningen
av Villa Skoga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat i och med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren vill att
försäljningen av Villa Skoga ska stoppas. Förslagsställaren menar att Villa
Skoga har ett kulturhistoriskt värde för medborgarna i Upplands-Bro och att
om försäljningen sker finns det inga garantier att huset kommer att behållas i
dess ursprungliga skick eller att det på sikt kommer att säljas vidare med risk
att det rivs. Den 20 december beslutade Kommunfullmäktige att
medborgarförslaget skulle överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja
Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga
och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas

Beslutsunderlag


Medborgarförslaget inkommet den 19 december 2017



Kommunledningskotorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018
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Ärendet
Den 19 december 2017 inkom ett medborgarförslag om att stoppa försäljningen
av Villa Skoga. Förslagsställaren menar att Villa Skoga är Kungsängens själ
och hänvisar till Stockholms Länsmuseum som anser att byggnaden har samma
kulturvärde som kyrkan och hembygdsgården, och till Länsstyrelsen som anser
att Villa Skoga har ett kulturhistoriskt värde för Upplands-Bros medborgare.
Vidare anser förslagsställaren att 5 miljoner kronor som det skulle kosta för
kommunen att behålla huset inte kan vara för dyrt om man ser det i förhållande
till de summor som investerats i idrottsanläggningar, ungdomens hus och ny
förskola. Vid en försäljning menar förslagsställaren att det inte finns några
garantier att huset kommer att behållas i dess ursprungliga skick och att det
finns risk för att huset säljs vidare med risk för att det rivs. Istället föreslås att
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Datum

Vår beteckning

2018-12-07

KS 17/0389

Kommunledningskontoret
Villa Skoga kan användas för olika aktiviteter som inte får plats i det nya
kulturhuset.
I december 2016 genomförde samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av
kommunstyrelsen en besiktning av Villa Skoga. Uppdraget omfattade en
teknisk besiktning och utredning för att bedöma byggnadens tekniska status,
synliga brister och framtida underhållsbehov utöver det normala underhållet.
Renoveringskostnaderna för de mer akuta renoveringsbehoven bedömdes vid
denna besiktning uppgå till ca 4 miljoner kronor (exkl. moms).
Samhällsbyggnadskontoret lät även värdera fastigheten i februari 2017, där
bedömdes marknadsvärdet till 5,2 miljoner kronor med beaktande av
byggnadens renoveringsbehov.
Efter att kommunstyrelsen beslutat att ge tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal 2016-06-08 (§80) mottog kommunen en intresseanmälan
av intressenter att förvärva fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa
Skoga) med syfte att kunna renovera och bevara Villa Skoga, och att samtidigt
kunna utveckla fastigheten för andra ändamål som boende och/eller
verksamheter.
Med beaktande av dessa förutsättningar beslöt kommunstyrelsen att sälja del av
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) 2017-11-08 (§120) och
upprätta en detaljplan med skyddsbestämmelser och bestämmelser för hur
fastigheten får användas för att kunna säkerställa bevarandet av själva
byggnaden.

Barnperspektiv
Villa skoga är en historisk byggnad och Kommunstyrelsens beslut att sälja
Villa Skoga har tagits i syfte att bevara och upprusta fastigheten. På så sätt
kommer fastigheten att kunna ge medborgarna, däribland barn och unga,
möjligheten att ta del av Upplands-Bros kulturhistoriska arv.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Medborgarförslag
Beslut sänds till
• Förslagsställaren

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Hillevi Montor

2018-12-04

KS 16/0105

Kanslistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att inrätta ett museum i
Villa Skogas lokaler
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer att inte gå vidare med medborgarförslaget då Villa
Skoga inte längre är i kommunal ägo. En detaljplan har arbetats fram där
bevarandet av fastigheten säkerställts.

Sammanfattning
Den 22 mars 2016 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att
ett kommunalt museum inrättats i Villa Skoga. Förslagsställaren menar att
Villa Skoga genom sin historia och läge skulle vara utmärkt för detta, och att
ett museum placerat där skulle kunna förmedla den lokala historian till
kommunens invånare samt kunna komma att bli en turistattraktion. Den 24
mars 2016 beslutade kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslöt den 31 maj 2017 efter noggrann utredning att sälja
Kungsängens Kyrkby (Villa Skoga) med syfte att kunna bevara Villa Skoga
och samtidigt upprätta en detaljplan för hur fastigheten får användas.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 22 mars 2016



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 22 mars 2016 inkom ett medborgarförslag om att upprätta ett museum i
Villa Skoga. Förslagsställaren menar att Upplands-Bro kommun har en rik
historia som är värda att förvalta och presenteras för såväl nyanlända och för
framtida generationer, och att den växande befolkningen kräver större resurser
för att förmedla den lokala historian. Vidare menar förslagsställaren att
eftersom Villa Skoga är det äldsta kvarvarande huset i Kungsängens centrum
och är byggt av stridbar och namnkunnig folkskollärare och riksdagsman borde
byggnaden vara idealiskt för ett museum. Förslagsställaren anser att Villa
Skoga skulle kunna bli en turistattraktion och även kunna fungera som en
turistbyrå som kan inspirera till utflykter i trakten.
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Datum

Vår beteckning

2018-12-04

KS 16/0105

Kommunledningskontoret

I december 2016 genomförde samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av
kommunstyrelsen en besiktning av Villa Skoga. Uppdraget omfattade en
teknisk besiktning och utredning för att bedöma byggnadens tekniska status,
synliga brister och framtida underhållsbehov utöver det normala underhållet.
Renoveringskostnaderna för de mer akuta renoveringsbehoven bedömdes vid
denna besiktning uppgå till ca 4 miljoner kronor (exkl. moms).
Samhällsbyggnadskontoret lät även värdera fastigheten i februari 2017, där
bedömdes marknadsvärdet till 5,2 miljoner kronor med beaktande av
byggnadens renoveringsbehov.
Efter att kommunstyrelsen beslutat att ge tillväxtchefen i uppdrag att upprätta
markanvisningsavtal 2016-06-08 (§80) mottog kommunen en intresseanmälan
av intressenter att förvärva fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa
Skoga) med syfte att kunna renovera och bevara Villa Skoga, och att samtidigt
kunna utveckla fastigheten för andra ändamål som boende och/eller
verksamheter.
Med beaktande av dessa förutsättningar beslöt kommunstyrelsen att sälja del av
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) 2017-11-08 (§120) och
upprätta en detaljplan med skyddsbestämmelser och bestämmelser för hur
fastigheten får användas.
Förslagsställaren lämnar in ett intressant förslag på hur Villa Skoga kan
användas för att bevara och förvalta byggnaden och dess historia. Dock har
kommunen efter en noggrann utredning kommit till slutsatsen att det skulle
vara för kostsamt att behålla Villa Skoga i kommunal ägo och att försäljning av
byggnaden säkerställde en upprustning och bevaring av Villa Skoga. Vidare
har kommunen upprättat en detaljplan med skyddsbestämmelser för att kunna
säkerställa bevarandet av själva byggnaden.

Barnperspektiv
Villa skoga är en historisk byggnad och Kommunstyrelsens beslut att sälja
Villa Skoga har tagits i syfte att bevara och upprusta fastigheten. På så sätt
kommer fastigheten att kunna ge medborgarna, däribland barn och unga,
möjligheten att ta del av Upplands-Bros kulturhistoriska arv.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
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Kommunledningskontoret
Bilagor
1. Medborgarförslag
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen

Datum

Vår beteckning

2018-12-04

KS 16/0105
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Datum

Vår beteckning

2018-12-21

KS 17/0189

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Motion om att hjälpa de som är utsatta för
hedersrelaterat våld och hedersförtryck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
1. Motionen om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck anses besvarad.

Sammanfattning
Moderaterna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredning som kartlägger omfattningen av hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun. Vidare yrkar Moderaterna på att en
handlingsplan tas fram för att öka kunskapen bland berörd personal som är
anställd av Upplands-Bro kommun, för att de bättre ska kunna upptäcka och
hjälpa drabbade individer samt arbeta förebyggande.
Utbildningsnämnden och Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Både
Socialnämndens och Utbildningsnämndens yttranden drar slutsatsen att
Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens
yrkanden. Socialnämnden har bifallit yrkandet i motionen gällande
framtagande av handlingsplan.
Det kan konstateras att det finns ett pågående arbete svarande mot motionens
yrkanden och motionen föreslås därmed anses besvarad.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck i Upplands-Bro kommun den 29 maj 2017



Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 21 Dnr UN
18/0031



Utbildningsnämndens yttrande den 27 mars 2018



Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 45 Dnr SN 18/0029



Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2018
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Datum

Vår beteckning

2018-12-21

KS 17/0189

Kommunledningskontoret

Ärendet
Utbildningsnämnden och Socialnämnden har lämnat yttranden till
Moderaternas motion den 29 maj 2017 om att hjälpa de som är utsatta för
hedersrelaterat våld och hedersförtryck.
Pågående arbete med hedersrelaterat våld och hedersförtryck i
kommunen
Upplands-Bro kommun ingår i ett samarbete med kommunerna i Stockholms
län, Polismyndigheten och Stockholms läns landsting som heter Origo och som
är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Inom Origo
representeras Utbildningskontoret av kuratorer från Upplands-Brogymnasiet.
Inom Origo har kuratorer deltagit i fortbildningar och konferenser. Det finns
information på kommunens webbplats om Origo och vart en person kan vända
sig vid utsatthet. Flera av kommunens skolsköterskor har deltagit i en
webbkurs om hedersproblematik och könsstympning.
I flera kurs- och ämnesplaner är kunskap om mänskliga rättigheter,
jämställdhet, kön, sexualitet och relationer viktiga delar för att förstå ämnets
helhet. Detta ger förutsättningar för att arbeta med frågor som rör
hedersrelaterad problematik i ämnesundervisningen.
Vidare är alla som får veta att ett barn far illa skyldiga att anmäla det till
Socialnämnden. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I
förskolan och skolan gäller skyldigheten för rektorer, förskolechefer,
pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är
offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29
kap 13 § skollagen.
I februari 2018 anställdes en strateg på socialkontoret för att utveckla arbetet
med våld i nära relation. Under våren 2018 gjordes en kartläggning om hur
arbetet bedrivs inom området våld i nära relation och inkluderat var även
arbetet med hedersrelaterat våld och förtyck. Kartläggningen resulterade i en
handlingsplan för hur arbetet med våld i nära relation ska utvecklas. I
handlingsplanen belyses behov av kompetenshöjande insatser för personal,
liksom behovet att utveckla samverkan med andra kontor, myndigheter och
organisationer för att upptäcka fler personer som utsätts för våld i nära
relationer med hedersrelaterat förtryck. Denna handlingsplan är ännu inte
beslutad men väntar på att tas upp i Socialnämnden för beslut.
Slutsats
Såväl Socialnämnden som Utbildningsnämnden bedömer att Upplands-Bro
kommun har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkande. I
samband med att den framarbetade handlingsplanen beslutas måste det
konstateras att kommunens pågående arbete svarar mot motionens yrkanden i
sin helhet. Kommunledningskontorets förslag till beslut är därmed att motionen
bör anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.
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Datum

Vår beteckning

2018-12-21

KS 17/0189

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld som Upplands-Bro kommun
ska bedriva är till gagn för de barn som riskerar att utsättas för våld och barn
som utsätts för våld.

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Motion om att hjälpa de som är utsatta för hedersrelaterat våld och
hedersförtryck
2. Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018
3. Utbildningsnämndens yttrande 27 mars 2018
Beslut sänds till
 Utbildningsnämnden
 Socialnämnden
 Moderaterna i Upplands-Bro kommun

3 (3)

1 ( 2)

Socialkontoret
Datum

Lena Bergström
Utredare
Avdelningenför kvalitet- och verksamhetsstöd
lena.bergstrom@upplands
-bro.se

2018-03-26

Socialnämndens svar på motion från
Moderaterna
Motionenär daterad2017-05-29 och bär namnet”Motion om att hjälpa de som
är utsattaför hedersrelaterat
våld och hedersförtryck”
I motionenyrkar Moderaterna:
”Vi yrkar därför på en utredningsom kartläggeromfattningenav hedersrelateratvåld och hedersförtrycki Upplands-Bro.
Vidare yrkar vi på att en handlingsplantasfram för att öka kunskapenbland
berördpersonalsom är anställd av Upplands-Bro kommun,för att de bättreska
kunnaupptäckaoch hjälpa drabbadeindivider samtarbetaförebyggande.”

Svar från socialnämnden
Arbetemed hedersrelater
at våld pågårkontinuerligtinom Socialnämnden.Det
finns riktlinjer för arbetemed våld i nära relation,och hedersrelaterat
förtryck
ingår i dessariktlinjer. Upplands-Bro kommunhar ett avtal medOrigo resurscentrummot hedersrelaterat
våld och förtryck som ledsav Stockholm
stad.Origo kan vägledapersonersom är utsattaför förtyck. Personalinom
kommunensverksamhet
er kan ocksåkonsulteraOrigo för att få vägledningi
arbetetför att ge stöd och hjälp till personersom utsättsför hedersrelaterat
våld.
I februari 2018anställdesen strategpå socialkontoretför att utvecklaarbetet
med våld i närarelation.Undervåren2018kommeren kartläggninggörasom
hur arbetetbedrivsinom områdetvåld i närarelation och inkluderararbetet
med hedersrelaterat
förtyck. Kartläggningenkommeratt utmynnai en
handlingsplanför hur arbetetmed våld i närarelation skautvecklasför.
Syftet med framtagandeav en handlingsplanär att kartläggabehovav
kompetenshöjande
insatserför personalliksom att utvecklasamverkanmed
andrakontor, myndigheteroch organisationerför att upptäckafler personer
som utsättsför våld i närarelationeroch hedersrelaterat
förtryck.
Kartläggningenoch handlingsplanenkommeratt tasupp för besluti
socialnämndens
underhösten2018.
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Att kartläggaomfattningenav hedersrelaterat
våld och hedersförtrycki
Upplands-Bro kommunär ett svårtoch omfattandearbete.Det som finns att
utgåifrån är denkunskapsom finns i samhälletsolika register.Det kan vara
hur mångahedersrelaterade
brott som anmälstill polismyndigheten,hur många
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Upplands-Bro kommun

Datum

2018-03-26

av dessa brott som leder till åtal och hur många som fälls för hedersrelaterat
våld. Det kan också innehålla hur många anmälningar som kommer till
socialtjänsten som avser hedersrelaterat våld. Hur detta ska utredas kommer
ingå arbetet med kartläggning av våld i nära relation.

Barnperspektiv
Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld är till gagn för barn som
bevittnar, utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld.

Eva Folke
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef kvalitet- och
verksamhetsstöd

Bilagor
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YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-27

UN 18/0031

KS 17/0189

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Moderaternai Upplands-Bro kommunyrkar i en motion den 29 maj 2017 på en
utredningsom kartläggeromfattningenav hedersrelaterat
våld och
hedersförtrycki Upplands-Bro kommun.Vidare yrkar Moderaternapå att en
handlingsplantasfram för att öka kunskapen bland berördpersonalsom är
anställdav Upplands-Bro kommun,för att de bättreska kunnaupptäckaoch
hjälpa drabbadeindivider samtarbetaförebyggande.
Utbildningskontorethar samverkatmedSocialkontoretinför dettayttrande.
Utbildningskontoretbedömeratt Upplands-Bro kommunhar ett pågående
arbetesom svararmot motionensyrkanden.Arbetet mot hedersrelaterat
våld
och förtryck kommerävenstärkasdå kommunenanställten strategför våld i
närarelation.

Utbildningskontorets arbete med hedersproblematik
Upplands-Bro kommuningår i Origo, som har fokus på ungdomar somlever i
en hederskontext,och är ett samarbetemellan kommunernai Stockholmslän,
Polismyndighetenoch Stockholmslänslandsting.Inom Origo representeras
Utbildningskontoretav kuratorerfrån Upplands-Brogymnasiet.Tidigarehar
kuratorpå Bro- och Tjustaskolanvarit kommunensrepresentant.Inom Origo
har kuratorerdeltagiti fortbildningaroch konferenser.Det finns information på
kommunenswebbplatsom Origo och vart en personkan vändasig vid
utsatthet.Fleraav kommunensskolsköterskorhar deltagiti en webbkursom
hedersproblematik
och könsstympning.
I fl erakurs- och ämnesplanerär kunskapom mänskligarättigheter,
jämställdhet,kön, sexualitetoch relationerviktiga delarför att förstå ämnets
helhet.Detta ger förutsättningarför att arbetamed frågor som rör
hedersrelaterad
problematiki ämnesundervisningen.
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Vidare är alla som får veta att ett barn far illa skyldigaatt anmäladet ti ll
Socialnämnden
. Det gäller ävenvid misstankeatt barnetriskeraratt fara illa. I
förskolanoch skolangäller skyldighetenför rektorer,förskolechefer,
pedagoger,elevhälsanoch övrig skolpersonal- oavsettom verksamhetenär
offentlig eller enskild.Detta framgårav 14 kap. 1 § socialtjänstlagenoch 29
kap 13 § skollagen.
Socialkontorethar anställten strategpå halvtid för arbetetmedvåld i nära
relationfrån februari 2018.Tjänstenär finansieradav kommunenoch är inte
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-03-27

UN 18/0031

projektbaserad, vilket skapar en långsiktighet i arbetet där samverkan är i
fokus. Strategens arbete med våld i nära relation berör samtliga kontor, då det
är ett kommunövergripande arbete inom ett strategiskt område. Strategen har
påbörjat sin kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och
kommer därefter arbeta med implementering. I begreppet våld i nära relation
ingår hedersproblematiken varför kommunen inte avser ta fram specifika
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutsats
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå
ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Datum

Vår beteckning

2018-12-20

KS 17/0203

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Motionen om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck anses
besvarad.

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017;
”Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i enlighet vad som
anförs i motionen säkerställa att kommunen har en samlad handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämnden och Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa och
redovisa att ett effektivt arbete bedrivs mot hedersrelaterat våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive
skolhälsovården, och inom socialtjänsten samt att kompetenssatsningar
genomförs där så behövs.”
Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Av
dessa yttranden framgår att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete
som svarar mot motionens yrkanden.
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Beslutsunderlag


Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14
juni 2017



Utbildningsnämndens beslut den 17 april 2018 UN § 20 Dnr UN
18/0030



Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018



Socialnämndens beslut den 26 april 2018 SN § 44 Dnr SN 18/0028



Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2018
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Datum

Vår beteckning

2018-12-20

KS 17/0203

Kommunledningskontoret

Ärendet
Socialnämnden och Utbildningsnämnden har lämnat yttranden avseende
Liberalernas motion den 14 juni 2017 om handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck.
Pågående arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen
Arbetet med hedersrelaterat våld pågår kontinuerligt inom kommunen. Det
finns riktlinjer för arbete med våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck
ingår i dessa riktlinjer. Upplands Bro kommun har ett avtal med Origo –
resurscentrum för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld, som ger stöd
till personer blivit utsatta för förtyck. Det finns möjlighet för personal inom
kommunens verksamhet att konsultera Origo för få stöd i sitt arbete med
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld. Inom Origo representeras
Utbildningskontoret av kuratorer från Upplands-Brogymnasiet och flera av
kommunens skolsköterskor har deltagit i en webbkurs om hedersproblematik
och könsstympning.
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det kommunövergripande arbetet
för att förebygga och minska våld i nära relation. Socialkontoret anställde i
februari 2018 en strateg för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer
innefattande hedersrelaterat förtryck och våld. Syftet var bland annat att öka
kunskapen och utveckla samverkan såväl inom kommunen som med externa
aktörer.
Under våren 2018 gjordes en kartläggning över hur kommunen arbetar med de
olika delarna inom området våld i nära relation. Detta arbete inkluderade
arbetet med hedersrelaterat förtyck. Kartläggningen har mynnat ut i en
handlingsplan för hur arbetet med våld i nära relation ska utvecklas. I
handlingsplanen finns ett särskilt avsnitt som berör hedersrelaterat våld. Denna
handlingsplan är ännu inte beslutad men kommer att tas upp i Socialnämnden
för beslut.
Slutsats
Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att arbetet med
hedersrelaterat våld och förtryck är ett pågående arbete i kommunen. I
motionen anförs även att en samlad handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck ska säkerställas. Kommunledningskontoret anser att den handlingsplan
om att förebygga och minska våld i nära relation som upprättats av
Socialkontoret även berör arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i sådan
utsträckning att motionens yrkanden bör anses uppfyllda.

Barnperspektiv
Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld som Upplands-Bro kommun
ska bedriva är till gagn för de barn som riskerar att utsättas för våld och för
barn som utsätts för våld.
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Datum

Vår beteckning

2018-12-20

KS 17/0203

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck den 14
juni 2017
2. Utbildningsnämndens yttrande den 26 mars 2018
3. Socialnämndens yttrande den 26 mars 2018
Beslut sänds till
 Socialnämnden
 Utbildningsnämnden
 Liberalerna i Upplands-Bro kommun
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YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-03-26

UN 18/0030

KS 17/0203

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Liberalernai Upplands-Bro kommunyrkar i en motion till
Kommunfullmäktigeden14 juni 2017;
Att Kommunfullmäktigeuppdraråt Kommunstyrelsenatt i enlighetvad som
anförsi motionensäkerställaatt kommunenhar en samladhandlingsplanmot
hedersrelaterat
våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämndenoch Socialnämndenfår i uppdragatt säkerstäl
la och
redovisaatt ett effektivt arbetebedrivsmot hedersrelaterat
våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskapom hedersförtrycki skolan,inklusive
skolhälsovården,
och inom socialtjänstensamtatt kompetenssatsningar
genomförsdär såbehövs.
Utbildningskontorethar samverkatmedSocialkontoretinför dettayttrande.
Utbildningskontoretbedömeratt Upplands-Bro kommunhar ett pågående
arbetesom svararmot motionensyrkanden.Arbetet mot hedersrelaterat
våld
och förtryck kommerävenstärkasdå kommunenanställten strategför våld i
närarelation.

Utbildningskontorets arbete med hedersproblematik
Upplands-Bro kommuningår i Origo, som har fokus på ungdomar somlever i
en hederskontext,och är ett samarbetemellan kommunernai Stockholmslän,
Polismyndighetenoch Stockholmslänslandsting.Inom Origo representeras
Utbildningskontoretav kuratorerfrån Upplands-Brogymnasiet.Tidigarehar
kuratorpå Bro- och Tjustaskolanvarit kommunensrepresentant.Inom Origo
har kuratorerdeltagiti fortbildningaroch konferenser.Det finns information på
kommunenswebbplatsom Origo och vart en personkan vändasig vid
utsatthet. Fleraav kommunensskolsköterskorhar deltagiti en webbkursom
hedersproblematik
och könsstympning.
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I fl erakurs- och ämnesplanerär kunskapom mänskligarättigheter,
jämställdhet,kön, sexualitetoch relationerviktiga delarför att förståämnets
helhet.Detta ger förutsättningarför att arbetamed frågor som rör
hedersrelaterad
problematiki ämnesundervisningen.
Vidare är alla som får veta att ett barn far illa skyldigaatt anmäladet ti ll
Socialnämnden
. Det gäller ävenvid misstankeatt barnetriskeraratt fara illa. I
förskolanoch skolangäller skyldighetenför rektorer,förskolechefer,
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-03-26

UN 18/0030

pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal - oavsett om verksamheten är
offentlig eller enskild. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29
kap 13 § skollagen.
Socialkontoret har anställt en strateg på halvtid för arbetet med våld i nära
relation från februari 2018. Tjänsten är finansierad av kommunen och är inte
projektbaserad, vilket skapar en långsiktighet i arbetet där samverkan är i
fokus. Strategens arbete med våld i nära relation berör samtliga kontor, då det
är ett kommunövergripande arbete inom ett strategiskt område. Strategen har
påbörjat sin kartläggning av vad som görs idag, vad vi vill utveckla framåt, och
kommer därefter arbeta med implementering. I begreppet våld i nära relation
ingår hedersproblematiken varför kommunen inte avser ta fram specifika
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck.

Slutsats
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå
ytterligare kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.
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Socialkontoret
Datum

Lena Bergström
Utredare
Avdelningenför kvalitet- och verksamhetsstöd
lena.bergstrom@upplands
-bro.se

2018-03-26

Socialnämndens svar på motion av Liberalerna
Motionenär daterad2017-06-14 och bär namnet”Ta fram handlingsplanmot
hedersrelaterat
våld och förtryck”.
I motionenyrkar Liberalerna
”Att Kommunfullmäktigeuppdraråt Kommunstyrelsenatt i enlighetmed vad
som anförsi motionensäkerställaatt kommunenhar en samladhandlingsplan
mot hedersrelaterat
våld och förtryck, samt
Att Utbildningsnämndenoch Socialnämndenfår i uppdragatt säkerställaoch
redovisaatt ett effektivt arbetebedrivsmot hedersrelaterat
våld och förtryck,
att det finns tillräcklig kunskapom hedersförtrycki skolan,inklusive
skolhälsovården,
och inom socialtjänstensamtatt kompetenssatsningar
genomförsdär såbehövs.”

Svar från socialnämnden
Arbetemed hedersrelate
rat våld pågårkontinuerligtinom socialnämnden.
Det
finns riktlinjer för arbetemed våld i nära relationoch hedersrelaterat
förtryck
ingår i dessariktlinjer. UpplandsBro kommunhar ett avtal med Origo –
resurscentrumför att motverkahedersrelaterat
förtryck och våld, som ger stöd
till personerblivit utsattaför förtyck. Det finns möjlighet för personalinom
kommunensverksamhetatt konsulteraOrigo för få stöd i sitt arbetemed
personersom är utsattaf ör hedersrelaterat
våld.
Socialkontorethar anställten strategfrån februari2018 för att utvecklaarbetet
kring våld i närarelationer innefattandehedersrelaterat
förtryck och våld.
Syftet är blandannatatt öka kunskapenoch utvecklasamverkansåvälinom
kommunensommed externaaktörer.
Undervåren2018kommerstrategenatt göraen kartläggningför att ta fram hur
kommunenarbetarmedde olika delarnainom områdetvåld i närarelation.
Detta arbeteinkluderararbetetmedhedersrelaterat
förtyck. Kartläggningen
kommeratt utmynnai en handlingsplanför hur arbetetmed våld i närarelation
skautvecklas.
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Av handlingsplanen
kan det kommaatt ingå hur kommunensolika kontor ska
fortsättasitt samarbeteför att upptäckapersonersom utsättsför hedersrel
aterat
förtryck. Om det finns behovav kompetenshöjningkommerävendet att
framgåav handlingsplanen.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2018-03-26

Kartläggningen och handlingsplanen kommer att tas upp för beslut i
socialnämnden under hösten 2018.

Slutsats
Socialkontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete
som svarar mot motionens yrkanden, och avstår från att föreslå ytterligare
kontorsspecifika satsningar med anledning av denna motion.

Barnperspektiv
Det strukturerade arbetet med hedersrelaterat våld är till gagn för barn som
bevittnar, utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld.

Eva Folke
Socialchef

Elisabeth Rågård
Avdelningschef kvalitet- och
verksamhetsstöd
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0012

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 8 januari godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de
medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 36
obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2019.

Ärendet
Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter
beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, Kf § 61. I kommunallagen och
Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om
möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från
det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de
medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på
Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 8 januari 2019 fanns 36 obesvarade medborgarförslag.
Medborgarförslag

Inkom

Behandling

Göra om del av Gamla
Enköpingsvägen till en bygata

20 december 2018

Tas upp vid
Kommunfullmäktige
6 februari 2019.

Anlägga blomsterängar i
stället för att klippa
gräsmattor

21 december 2018

Tas upp vid
Kommunfullmäktige
6 februari 2019.

Markanvisning för bostäder
3 december 2018
som planeras att byggas i form

Medborgarförslaget
överlämnades 19
december 2018 till
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Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0012

Kommunledningskontoret
av byggemenskap

Kommunstyrelsen för
beslut.

Tillhandahålla gratis
halkskydd

29 november 2018

Tas upp vid
Kommunfullmäktige
6 februari 2019.

Se över bidragssystemet
Snabb slant

14 november 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 19
december 2018 till
Kultur- och
fritidsnämnden för
yttrande.

Solceller på taken,
Kungsängens nya IP

14 november 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 19
december 2018 till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beslut.

Ny busshållplats vid
Sandhagsrondellen

12 november 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 21
november 2018 till
Kommunstyrelsen för
beslut.

Utformningen av den stora
gräsytan mellan Finnstastigen
och Fjärilsstigen i Bro

15 oktober 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 21
november 2018 till
Kommunstyrelsen för
beslut.

Upplands-Brogymnasiet ska
samarbeta med KSK och ta
fram ett handbollsprogram på
UBG

16 oktober 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 21
november 2018 till
Utbildningsnämnden.

Bygga en utomhusbassäng vid
idrottsplatsen i Kungsängen

31 augusti 2018

Medborgarförslaget
remitterades 19
september 2018 till
Kultur- och
fritidsnämnden för
yttrande.

Investera i en
solcellsanläggning till
kommunhuset

30 maj 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 13 juni
2018 till
Kommunstyrelsen för
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Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0012

Kommunledningskontoret
beslut.
Fler sittbänkar i Kungsängens
centrum

19 april 2018

Medborgarförslaget
överlämnades 16 maj
2018 till Tekniska
nämnden för beslut.

Namnändring av rondellen vid 9 april 2018
Norrboda

Medborgarförslaget
överlämnades 13 juni
2018 till Tekniska
nämnden för beslut.

Bygga två hundrastgårdar vid
Strandvägen i Kungsängen

4 april 2018

Kommunfullmäktige
överlämnade den 17
oktober 2018 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Upplands-Bros bidrag till en
hållbar framtid

29 mars 2018

Kommunfullmäktige
överlämnade den 17
oktober 2018 till
Kommunstyrelsen för
beslut.

Införa betalparkering vid
Fjärilsstigen/Finnstastigen

23 februari 2018

Kommunfullmäktige
överlämnade den 21
mars 2018 till Tekniska
nämnden för beslut.

Mer belysning vid
parkeringen i Bro centrum

30 januari 2018

Kommunfullmäktige
överlämnade den 14
februari 2018 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Ökad insyn och öppenhet runt
parkeringen i Bro centrum

30 januari 2018

Kommunfullmäktige
överlämnade den 14
februari 2018 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Bygga en hundrastgård i norra
Brunna

30 januari 2018

Kommunfullmäktige
överlämnade den 14
februari 2018 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Skapa en Beybladepark samt
turnering

19 december 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 20
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Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0012

Kommunledningskontoret
december 2017 till
Kultur- och
fritidsnämnden för
beredning.

Gratis broddar till äldre

28 november 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 14
februari 2018 till
Socialnämnden för
beslut.

Väderskydd och bänkar i
Norrboda

20 november 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 22
november 2017 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Pulkabacke på markytan vid
7 november 2017
Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen

Kommunfullmäktige
överlämnade den 22
november 2017 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Bredda stigen för mer
framkomlighet på
Strandvägen i Kungsängen

7 november 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 22
november 2017 till
Tekniska nämnden för
beslut.

Sopsortering på Brunna
förskola

3 november 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 17
oktober 2018 till
Utbildningsnämnden
för beslut.

Utegym i Upplands-Bro
kommun

2 november 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 22
november 2017 till
Tekniska nämnden
samt Kultur- och
fritidsnämnden för
yttrande. Kultur- och
fritidsnämnden har
lämnat yttrande 22 maj
2018.

Placering av staty i Bro
centrum

13 oktober 2017

Kommunfullmäktige
överlämnade den 18
oktober 2017 till
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Datum

Vår beteckning

2019-01-08
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Kommunledningskontoret

Att bygga ett utegym i Bro

11 juli 2017

Att riva Sparbankshuset och
återställa torget

16 juni 2017

Om service till äldre

16 juni 2017

Om patrullerande väktare i
tätorterna Bro och Kungsängen

8 maj 2017

Om parkbänkar i Tibble/Lillsjö- 18 april 2017
området
Om obegränsad ledsagarservice

3 november 2016

Ge bidrag till föreningar och
organisationer för inköp av
hjärtstartare

9 mars 2016

Stranden i Kungsängen

25 januari 2016

Bygga hyreshus på
Lantmätarvägen

1 november 2015

Kultur- och
fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och
fritidsnämnden föreslår
22 maj 2018 att
överlåta
medborgarförslaget till
Tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 13
september 2017 till
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 13
september 2017 till
Socialnämnden för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 22
mars 2017 till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 10
maj 2017 till Tekniska
nämnden för beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade till
Socialnämnden för
yttrande den 30
november 2016.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 23
mars 2016 till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 17
februari 2017 till
Kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige
överlämnade den 16
december 2015 till
Kommunstyrelsen för
beslut.
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Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0012

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige,
behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En
barnkonsekvensanalys kommer att göras på varje enskilt medborgarförslag.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga kontorschefer
 Utvecklingschef
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0011

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Redovisningen av obesvarade motioner per den 8 januari 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de
motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen är den första för år 2019.
För närvarande finns 25 obesvarade motioner.
Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta
en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för
behandlingen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Ärendet
Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid
ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till
Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att
avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges
arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt.
Kommunstyrelsen

Inkom

Remitterad
till/behandling

KS 15/0785

3 juni 2015

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
3 juni 2015. Remitterad
till Tekniska nämnden
för yttrande den 26
oktober 2015. Beräknas
till Kommunfullmäktige

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Motion – Nystart för
Brunna
Börje Wredén (L),
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L)
Marianne Stigle (L)
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Datum

Vår beteckning
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KS 19/0011

Kommunledningskontoret
första kvartalet 2019.
KS 16/0313

19 oktober 2016

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
19 oktober 2016.
Remitterad till Tekniska
nämnden för yttrande den
2 november 2016.
Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

29 november 2016

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
30 november 2016.
Remitterad till
Demokratikommittén för
yttrande. Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

21 april 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
10 maj 2017. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

10 maj 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
14 juni 2017. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

10 maj 2017

Anmäldes som
inkommen till

Motion om inrättande
av namnberedning
Martin Normark (L)
Börje Wredén (L)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Niklas Odelberg (L)

KS 16/0362
Motion om öppna
nämndmöten
Kerstin Åkare (V)

KS 17/0128
Motion om att införa
kommunala
ordningsvakter i
Upplands-Bro
Börje Wredén (L)
Martin Normark (L)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Niklas Odelberg (L)
Marianne Stigle (L)
Anders Eklöf (L)
KS 17/0173
Motion om ekodukter i
Upplands-Bro
Börje Wredén (L)
Martin Normark (L)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Niklas Odelberg (L)
KS 17/0170
Motion om projekt för

2 (7)

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0011

Kommunledningskontoret
att få barn och elever att
röra sig mer

Kommunfullmäktige den
10 maj 2017. Remitterad
till Utbildningsnämnden
för yttrande den 10 april
2018. Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

Fredrik Kjos (M)

KS 17/0202

14 juni 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
13 september 2017.
Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

16 juni 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
13 september 2017.
Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

1 september 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
16 maj 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

23 oktober 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
22 november 2017.
Remitterad till
Socialnämnden för
yttrande den 10 april
2018. Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

16 oktober 2017

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
18 oktober 2017.

Motion om
integrationsstrategi för
Upplands-Bro kommun
Martin Normark (L)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Niklas Odelberg (L)
KS 17/0206
Motion avseende
Trygghetspaket för Bro
centrum
Fredrik Kjos (M)
KS 17/0253
Motion om
tiggeriförbud
Fredrik Kjos (M)
KS 17/0313
Motion om
fältassistenter
Kerstin Åkare (V)

KS 17/0305
Motion om att skapa
vackra grönområden i

3 (7)

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0011

Kommunledningskontoret
vår kommun

Remitterad till Tekniska
nämnden för yttrande den
10 april 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

Kerstin Åkare (V)

KS 18/0048

31 januari 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
14 mars 2018.
Remitterad till Tekniska
nämnden för yttrande den
29 mars 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

27 februari 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
21 mars 2018.
Remitterad till
Socialnämnden för
yttrande den 23 mars
2018. Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

18 mars 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
21 mars 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

18 mars 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
21 mars 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

18 mars 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
21 mars 2018.
Remitterad till Tekniska
nämnden för yttrande den

Motion om att
underlätta för pendlare i
Kungsängen
Marcus Sköld (M)

KS 18/0080
Motion om giftermål
med minderåriga
Minna Ahokas (M)

KS 18/0112
Motion om Bostad för
all / Hem för alla
Kerstin Åkare (V)
KS 18/0110
Motion om två
medborgarkontor
Kerstin Åkare (V)
KS 18/0109
Motion om
stadsträdgårdsmästare
Kerstin Åkare (V)
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Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0011

Kommunledningskontoret
23 mars 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.
KS 18/0108

18 mars 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
21 mars 2018.
Remitterad till Kulturoch fritidsnämnden för
yttrande den 23 mars
2018. Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

18 mars 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
21 mars 2018.
Remitterad till
Socialnämnden för
yttrande den 23 mars
2018. Beräknas till
Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

23 mars 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
16 maj 2018. Remitterad
till Socialnämnden den
10 april 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

9 maj 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
16 maj 2018. Remitterad
till Utbildningsnämnden
den 18 september 2018.

Motion om ett
kulturhus som är ett
kulturhus
Kerstin Åkare (V)

KS 18/0107
Motion om att återta
Hagtorp i egen regi
Kerstin Åkare (V)

KS 18/0127
Motion om mensskydd
Kerstin Åkare (V)

KS 18/0188
Motion om
skyddskläder till
personalen på förskolor
Minna Ahokas (M)

Beräknas till
Kommunfullmäktige
andra kvartalet 2019.
KS 18/0170

25 april 2018

Anmäldes som
inkommen till

5 (7)

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0011

Kommunledningskontoret
Motion om 6 timmars
arbetsdag med
bibehållen lön i vård
och omsorg

Kommunfullmäktige den
16 maj 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
andra kvartalet 2019.

Kerstin Åkare (V)
KS 18/0255

13 juni 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
13 juni 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
första kvartalet 2019.

13 juni 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
13 juni 2018. Remitterad
till Socialnämnden den
18 september 2018.
Beräknas till
Kommunfullmäktige
andra kvartalet 2019.

13 juni 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
13 juni 2018. Beräknas
till Kommunfullmäktige
andra kvartalet 2019.

16 maj 2018

Anmäldes som
inkommen till
Kommunfullmäktige den
19 september 2018.
Remitterad till
Utbildningsnämnden den
18 september 2018.
Beräknas till
Kommunfullmäktige
andra kvartalet 2019.

Motion om
allmänhetens fråga
Kerstin Åkare (V)
KS 18/0256
Motion om att bo bra
också som årsrik i
Upplands-Bro
Martin Normark (L),
Börje Wredén (L),
Nawal Al-Ibrahim (L),
Niklas Odelberg (L)
KS 18/0257
Motion om en väg in
för uthyrning av
kommunala lokaler
Jan-Ove Stefansson
(KD), Jan-Erik Björk
(KD)
KS 18/0327
Motion om obligatorisk
språkförskola för
nyanlända barn/barn till
nyanlända
Anders Eklöf (L), Börje
Wredén (L), Niklas
Odelberg (L), Martin
Normark (L)

6 (7)

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0011

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för
barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en
barnkonsekvensanalys.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga kontorschefer
 Utvecklingschef

7 (7)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0013

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Allmänhetens frågestund 2019
Förslag till beslut
1
2

Allmänhetens frågestund anordnas under 2019.
Frågestunden börjar kl. 18.30.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
på frågorna.
För att underlätta planering och genomförande av
kommunfullmäktigesammanträdet föreslås att reglerna för allmänhetens
frågestund uppdateras så att frågestunden förläggs till kl. 18.30 i stället för
19.00.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2019

Barnperspektiv
Förslaget till beslut har inga märkbara konsekvenser för barn eller unga. Alla
medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt reglerna
för allmänhetens frågor.

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utvecklingschef

Bilagor
Regler för allmänhetens frågestund
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1(1)
Nr

7

Ersätter

6

Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

REGLER FÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Antagna av kommunfullmäktige 1974-02-25, § 27, senast reviderade av
Kommunfullmäktige
1

Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund
för allmänheten ska anordnas under kommande år.

2

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kommunfullmäktige sammanträde kl. 18.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för
genomförande av frågestunden.

3

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens,
annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighetsutövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som
arbetsgivare.

4

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så
fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning.

5

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt:
a)
Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för frågestund.
b)
Till presidiet omedelbart före frågestund.

6

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund.
Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras
vid nästföljande frågestund.

7

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av
den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser.

8

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt,
dock bör möjlighet till följdfråga lämnas.

9

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kommunfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande frågestund.

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade.
_____

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-01-08

KS 19/0010

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av två ledamöter och personliga ersättare
till stiftelsen Lövsta gård
Förslag till beslut
1
2

Till ledamöter i styrelsen utses XX och XX.
Till ersättare för XX utses NN och till ersättare för XX utses NN.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är tillsammans med Håtuna/Håbo-Tibble
Hembygdsförening och Företagarföreningen huvudmän för stiftelsen Lövsta
gård. Stiftelsen förvaltar Lövsta gård med tillhörande markområdet på ett ur
kulturhistoriskt perspektiv tillfredsställande sätt.
Enligt stiftelsens stadgar utser Upplands-Bro kommun två ledamöter och två
personliga ersättare till styrelsen. Under föregående mandatperiod utsågs
ursprungligen Liselott Lundgren (C) och Lars Axelsson (M) till ledamöter och
Kerstin Ahlin (S) och Maria Johansson till ersättare i styrelsen för Lövsta gård.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2015, § 33

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 De valda
 Löneavdelningen
 Förtroendemannaregistret
 Stiftelsen Lövsta gård
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2018-12-12

KS 18/0511

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ledamot och ersättare till föreningen
soldathemmet
Förslag till beslut
XX utses till ledamot och XX utses till ersättare i föreningen Soldathemmet till
och med den 31 december 2022.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är representerad med en ledamot och en ersättare i
styrelsen för föreningen Soldathemmet vid Livgardet i Kungsängen.
Under föregående mandatperiod utsåg kommunstyrelsen Ricard Koljo (C) som
ledamot och Göran Malmestedt (M) till dennes ersättare.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens beslut den 18 mars 2015.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 De valda
 Förtroendemannaregistret
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-12-06

KS 18/0488

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter i näringslivsrådet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer till ledamöter i
näringslivsrådet under 2019-2022:
Fredrik Kjos (M), ordförande
Martin Normark (L)
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Camilla Janson (S)
Maria Brofalk – Ordförande Damernas affärsnätverk
Birgitta Dickson – Ordförande för Företagarna Upplands-Bro Håbo
Annika Bröms – Svenskt Näringsliv (Regionchef för Stockholm)
Peter Tzintzis – Hotelldirektör för Happy Tammsvik
Hillevi Jinnestrand – Ansvarig chef för Fresenius Kabi
Jens Sjöberg – VD för Xervon
Henrik Roempke – Kontorschef för Sparbanken i Enköping
Karin Åkerblom Lingois – Kontorschef för Handelsbanken
Niklas Grahn – Ansvarig chef för Altia
Anders Geijer – Ansvarig för Västerport E18
Peter Magnusson – Grundaren till Magnusson Petfood
Lars Wikström – Regementsstabschef för Livgardet
Daniel Riesterer – Ordförande för LRF Upplands-Bro
Maria Johansson – Kommundirektör (adjungerad)
Mathias Rantanen – Samhällsbyggnadschef (adjungerad)
Markus Nybom – Näringslivschef (adjungerad)
Nassim Nyholm – Näringslivsutvecklare (adjungerad)

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, § 17, reviderade stadgar för
näringslivsrådet. Rådet är ett rådgivande organ som ska verka för utvecklingen
av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen.
Det består av tio till tjugo ledamöter och väljs för en period om fyra år, året
efter det då kommunalval ägt rum.
Kommunen har samordningsansvaret för näringslivsrådets verksamhet.
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Datum

Vår beteckning

2018-12-06

KS 18/0488

Kommunledningskontoret
Ordförande utses bland kommunens ledamöter och vice ordförande bland
näringslivets representanter.
Kommundirektören och näringslivschefen är ständigt adjungerade till rådet.
Rådet har rätt att vid behov adjungera ytterligare personer.
Beslut sänds till
 Näringslivsutvecklare

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

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

Datum

Vår beteckning

2019-01-18

KS 19/0040

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs
stiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Fredrik Kjos (M) till ledamot i styrelsen för Ragnar
Sellbergs stiftelse till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbers stiftelse och har en
plats i stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen utsåg den 18 mars 2015, KS § 30,
Camilla Janson (S) till ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse till och
med den 31 december 2018. Ny ledamot ska därför utses.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019



Kommunstyrelsens beslut § 30, 2015

Ärendet
Upplands-Bro kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbers stiftelse och har en
plats i stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen utsåg den 18 mars 2015, KS § 30,
Camilla Janson (S) till ledamot i styrelsen för Ragnar Sellbergs stiftelse till och
med den 31 december 2018. Ny ledamot ska därför utses.
Kommunledningskontoret

Andrea Andersson
Kanslichef

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Vald ledamot
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

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

Datum

Vår beteckning

2019-01-18

KS 18/0424

Kommunstyrelsen

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet samt
Trygghetsutskottet
Förslag till beslut
1. Till ledamöter i Samhällsbyggnadsutskottet utses
XX
2. Till ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet utses
XX
3. Till ledamöter i Trygghetsutskottet utses
XX
4. Till ersättare i Trygghetsutskottet utses
XX

Sammanfattning
Fyllnadsval av tidigare bordlagda platser i Samhällsbyggnadsutskottet och
Trygghetsutskottet behöver göras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2019

Ärendet
Fyllnadsval av tidigare bordlagda platser i Samhällsbyggnadsutskottet och
Trygghetsutskottet behöver göras.
Kommunledningskontoret

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Andrea Andersson
Kanslichef
Beslut sänds till
 Till samtliga valda ledamöter och ersättare
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Er beteckning

