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Fråga från Vänsterpartiet ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande - Följa 
handboken för förtroendevald 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 6 oktober 2021 inkom en fråga från Erik Karlsson (V) ställd till 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) gällande att följa handboken 

för förtroendevalda samt gällande rättssäkra och tydliga underlag inför beslut i 

verksamhetsnämnderna. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en fråga till ordförande i 

Kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för frågor finns reglerade i 

kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor ska ha ett 

bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande förklaring.  

Frågor får bara röra områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

eller någon annan nämnd ansvarar för. När en fråga besvaras, får bara den som 

ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Frågor leder inte till 

något fullmäktigebeslut i sakfrågan. 

Beslutsunderlag 

 Fråga från Erik Karlsson (V) inkommen den 6 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa frågor till 

Kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 

Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 

vara betydande för barns livssituation. 

Bilagor 

1. Fråga från Erik Karlsson (V) inkommen den 6 oktober 2021. 
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Beslut sänds till 
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Kommunfullmäktige
kommun@upplands-bro.se

Enkel fråga 
kommunstyrelsen ordförande 
Kommunfullmäktige 13 oktober 2021

Ordning och reda!
Rättssäkra och tydliga underlag inför beslut i nämnderna.

I handbok för förtroendevalda kapitel 6 Politiska sammanträden redogörs för den modell som 
Upplands-Bro arbetar efter. Där framgår bland annat att en tjänsteperson analyserar och utreder 
frågorna i ärendet, sammanställer uppgifter och presenterar ärendet i en tjänsteskrivelse med ett 
förslag till beslut.
En tjänsteskrivelse är således en tjänstepersonens sakkunniga underlag till de förtroendevalda 
som ska fatta beslut. Alla tjänsteskrivelser följer en mall för att underlätta de förtroendevaldas 
inläsning och för att få en enhetlighet i beslutsunderlagen.
Ordföranden är ansvarig för att beslutsprocessen går korrekt till och är den som efter 
sammanträdet är ytterst ansvarig för att protokollet återspeglar sammanträdet på ett riktigt sätt.

Idag finns det tyvärr ordförande som väljer att bortse från denna arbetsordning. Det förekommer 
handlingar och underlag inför beslut som inte följer den modell för ärendeberedning och 
beslutsfattande som vi arbetar efter i Upplands-Bro kommun.
Det blir odemokratiskt, otydligt, rättsosäkert samt är märkligt att den gemensamma ordning vi 
har för ärendeberedning och beslutsfattande ej gäller för samtliga nämnder i Upplands-Bro 
kommun.

Vänsterpartiet frågar därför:
1. Ska vi följa det som handbok för förtroendevaldakapitel 6 Politiska 

sammanträden redogörs för kopplat till den modell som vi i Upplands-Bro ska 
arbetar efter?

2. Om svaret är Ja på ovan fråga. Hur ska kommunstyrelsens ordförande säkerställa 
att samtliga ordförande/nämnder arbetar efter handboken?

3. Om svaret är Nej, finns behov att revidera innehållet i handboken? När ska en 
sådan revision genomföras?

Håbo-Tibble den 6 oktober 2021
Erik Karlsson
Vänsterpartiet Upplands-Bro

För handboken i sin helhet, se här: Handbok för förtroendevalda (upplands-bro.se)

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook nås via hemsidan
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Handbok för 
förtroendevalda 
Stöd till dig som förtroendevald i Upplands-Bro kommun

2021-08-25 
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1 Inledning 
Välkommen till handboken för förtroendevalda i Upplands-Bro kommun. Vare 
sig du är helt ny i din roll som förtroendevald eller har lång erfarenhet kan det 
finnas information som är bra att ha lättillgänglig för att arbetet som 
förtroendevald ska flyta på så smidigt som möjligt. Det är många lagar, regler, 
bestämmelser och rutiner att förhålla sig till och i den här guiden finns fakta 
och information som förhoppningsvis kan dig ge svar på en del grundläggande 
frågor. 

I det första kapitlet har vi samlat praktisk information om hur du kommer igång 
som ny förtroendevald. Kapitlet är dock värt att läsa även för den som varit 
länge inom politiken. Därefter följer ett kapitel som beskriver hur Upplands- 
Bro kommun är organiserad, både politiskt och inom förvaltningen. 

I nästkommande kapitel finner du lagar, regler och styrande dokument som är 
viktiga att känna till som förtroendevald. Ett särskilt kapitel är därefter ägnat åt 
det politiska uppdraget och vilket ansvar som förtroendeuppdraget för med sig. 

I det avslutande kapitlet ligger fokus på politiska sammanträden. Här finns 
information om hur ärenden uppkommer, hur de bereds och vad som sker 
under och efter själva sammanträdet. 

I handboken finns många begrepp förklarade, men för att ytterligare förenkla 
har vi sammanställt en ordlista på slutet där du återfinner ord från handboken 
samt finner några extra uttryck som är bra att känna till. 

Slutligen vill vi påpeka att det finns mer information på kommunens hemsida, 
www.upplands-bro.se 

Kansliavdelningen 
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2 Kom i gång som ny 
förtroendevald 

2.1 Fyll i dina personuppgifter 
Som ny förtroendevald behöver du lämna vissa personuppgifter till kommunen. 
Uppgifterna lämnar du genom att fylla i ett formulär på upplands-bro.se under 
fliken ”Ny som förtroendevald”. 

Uppgifterna som du ombeds lämna är: Namn, personnummer, postadress, 
privat e-postadress, partibeteckning och uppdrag. Alla dessa uppgifter behövs 
för att du ska kunna få arvode, få en e-postadress och ett passerkort till 
kommunhuset i Kungsängen samt för att kansliavdelningen ska kunna nå dig 
innan du har fått en e-postadress inom kommunen. När du har fått en 
Upplands-Bro- epost kommer du enbart att bli kontaktad via din kommunala e-
post. 

2.2 Ersättning för ditt uppdrag 
Du som förtroendevald har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning när 
du fullgör ditt uppdrag. Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för 
arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. Nedan följer en 
övergripande information om vad som gäller. Mer detaljerad information finner 
du i reglementet. 

De flesta förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker och får arvode för den 
tid de lägger på sammanträden, utbildningar etc. De förtroendevalda som kallas 
kommunalråd eller oppositionsråd är däremot hel- eller deltidsarvoderade av 
kommunen. 

När du som ledamot eller ersättare deltar vid ett sammanträde, en beredning 
eller justering som du kallats till, har du rätt till arvode. Arvodet får du per 



109 Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald - KS 21/0022-11 Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald : Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald

Handbok för förtroendevalda 

 
 

Sid 7 av 52 
 

timme som sammanträdet pågår och första timmen får du dubbel ersättning 
eftersom du förväntas förbereda dig inför mötet. Om sammanträdet sker under 
din normala arbetstid får du också ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du 
kan också få ersättning för resekostnader till och från sammanträdet, kostnad 
för barnpassning och parkeringskostnad. 

Vid varje sammanträde ombesörjer sekreteraren att en närvarolista upprättas. 
Glöm inte att meddela sekreteraren om du går från mötet i förtid. Närvarolistan 
är underlag för utbetalning av arvodet.  

2.2.1 Registrera dina kontouppgifter hos Swedbank 
Meddela vilket konto som ditt arvode ska utbetalas till på: 
www.swedbank.se/kontoregister 

Löneavdelningen har inga bank/kontonummer i sina system och därför behöver 
du inte lämna in ditt kontonummer till kommunen. Utbetalningarna sköts via 
Swedbanks kontoregister. Du får istället kontakta din bank som ser till att det 
sker en överföring till ditt konto från Swedbank. 

För att kunna kontrollera din lönespecifikation behöver du en giltig e- 
legitimation. Då kan du logga in på www.swedbank.se/edokument 

2.2.2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget 
vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst. 

Ersättning med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut 
mot intyg som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som 
medger sammanträdesarvode. Om det av din lönespecifikation inte framgår att 
du fått ett löneavdrag, kan du inte få ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

För att detta ska kunna utbetalas behöver du fylla i en e-tjänst som finns på 
kommunens hemsida. När du fyllt i dina uppgifter behöver du även bifoga 
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exempelvis lönespecifikation där det framgår att löneavdrag har gjorts och för 
hur många timmar. 

2.3 Läsplatta 
Kansliavdelningen tillhandahåller digitala handlingar inför nämndernas 
sammanträden. Som förtroendevald har du möjlighet att låna en läsplatta från 
kommunen för att kunna ta emot kallelsen och handlingarna samt hantera din 
kommunala e-post. Läsplattan kvitteras ut när alla uppgifter har kommit in till 
kansliavdelningen och ett e-postkonto har kunnat skapas. 

Vid utkvitteringen av läsplattan förbinder du dig till att följa det avtal som 
reglerar hanteringen av läsplattan. Avtalet innehåller information om hur du 
använda läsplattan samt skyldigheten att lämna tillbaka läsplattan vid avslutat 
uppdrag. 

2.4 Läs din e-post 
Din kommunala e-postadress skapas när du lämnat in ditt personnummer och 
andra personuppgifter och blivit registrerad i kommunens lönesystem. 

Användarnamn och lösenord får du skickat hem till dig. Vänligen observera att 
ditt användarnamn och lösenord ska hanteras aktsamt och ska inte förvaras så 
att de kan läsas eller spridas av andra personer. 

Du kan använda vilken webbläsare som helst för att logga in och läsa e-post till 
din Upplands-Bro-adress. Det fungerar oberoende av vilken enhet du använder 
(läsplatta, dator eller mobil). För att nå e-posten kan du logga in via, 
outlook.com eller office.com. Det går även att ladda ner Outlook-appen på din 
mobila enhet. 

Din e-postadress är kopplad till ditt politiska uppdrag inom den kommunala 
organisationen. Efter mandatperiodens slut kommer din e-postadress 
automatiskt att avslutas, om du inte längre har ett uppdrag som berättigar till 
arvode från kommunen. 
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Vissa e-postmeddelanden kan vara att betrakta som allmänna handlingar och 
ska därmed registreras i kommunens diarium. Om du är osäker på om din post 
innehåller allmänna handlingar bör du skicka e-posten till 
kanslistab@upplands-bro.se. Då kan en registrator göra en bedömning om 
huruvida ditt e-postmeddelande ska registreras eller inte. 

2.4.1 Flera alternativ att läsa e-post 
När du har fått din Upplands-Bro e-post kan du nå din inkorg via läsplattan 
eller vilken annan digital enhet som helst. För att smidigt ta del av din 
kommunala e-post kan du även ladda ner Outlook-appen och logga 
in. Upplands-Bro e-postadressen är internetbaserad och kopplad till Outlook. 

Logga in med din e-postadress (Upplands-Broadressen) och lösenord på 
outlook.com, så kommer du direkt till din inkorg. 

Du kan också logga in på office.com med din e-postadress och ditt lösenord. 
Där kan du använda ett antal olika applikationer, exempel Word Online, Excel 
Online m.m. För att komma åt din e-post väljer du Outlook-appen. 

2.5 Läsa kallelse och handlingar inför politiska sammanträden 
Kallelse med dagordning och handlingar inför de politiska sammanträdena 
distribueras digitalt i kommunen. Vissa undantag kan finnas för 
sekretessbelagda handlingar. 

Du kommer åt dina handlingar genom att logga in och läsa din e-post på 
Outlook.com, office.com eller via installerad Outlook-app. Handlingarna 
skickas som en PDF-fil, för att läsa handlingarna behöver du gratisprogrammet 
Adobe Reader. Kallelse och handlingar läggs också ut på kommunens hemsida. 

2.6 Distanssammanträde 
När politiska sammanträden sker på distans använder Upplands-Bro kommun 
det digitala verktyget Teams. På kommunens hemsida finns det en IT-handbok 
för förtroendevalda med filminstruktioner som visar hur Teams fungerar. 
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2.7 Passerkort 
När du har blivit förtroendevald och lämnat dina personuppgifter genom ett 
formulär på hemsidan kommer kansliavdelningen att beställa ett passerkort till 
dig så att du kan komma in i kommunhuset i Kungsängen. När kortet finns att 
hämta i kontaktcenter får du meddelande om detta och kan kvittera ut kortet 
med uppvisande av legitimation. 

2.8 Postfack 
Gruppledare, presidier och politiska sekreterare har postfack på plan 4 i 
kommunhuset i Kungsängen. Det är viktigt att du regelbundet går förbi och 
tittar i postfacken. Det kan ibland hända att du får handlingar som behöver 
diarieföras. Om så är fallet eller om du är osäker på om handlingen behöver 
diarieföras, kontakta då en registrator vid kansliavdelningen så får du hjälp 
med detta. 

2.9 Lokalbokningar 
Förtroendevalda har möjlighet att boka lokal i kommunhuset och kulturhuset 
på plan 6 i Kungsängen utan avgift. Bokning av dessa lokaler görs i kalendern i 
Outlook. 

Övriga lokaler som kommunen tillhandahåller bokas mot en avgift enligt 
gällande taxa för så kallade B-kunder. Kultur- och fritidskontoret har hand om 
dessa lokalbokningar och tar emot bokningsförfrågningar via webbokning som 
du finner på Upplands-Bro kommuns hemsida (sök på: boka lokal/anläggning). 

2.10 Avsluta politiskt uppdrag 
Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag i förtid krävs att du blir entledigad 
vid ett Kommunfullmäktigesammanträde (se kommunallagen 2017:725 4. Kap 
§ 6). Du ska då meddela detta genom att fylla i e-tjänsten som finns på 
kommunens hemsida. 
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2.11 Flytt från kommunen 
Om du flyttar från kommunen måste du meddela detta till Kansliavdelningen 
genom att fylla i e-tjänst för detta på hemsidan. När du folkbokför dig i en 
annan kommun uppstår ett valbarhetshinder och dina uppdrag avslutas utan 
beslut från Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan, efter ansökan, 
besluta att låta ditt uppdrag kvarstå mandatperioden ut. Detta gäller enbart för 
de uppdrag som Kommunfullmäktige själv utser. Du upphör också att vara 
valbar om du upphör att vara svensk medborgare. 

2.12 Kansliavdelningen 
I ditt arbete som förtroendevald kommer du förmodligen ha en del kontakt med 
kansliavdelningen som tillhör kommunledningskontoret. Vid 
kansliavdelningen arbetar kanslichef, kommunsekreterare, nämndsekreterare, 
registratorer, arkivarier, kommunjurister och utredare. 
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3 Så styrs kommunen 
3.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. I 
Kommunfullmäktige tas beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen samt beslut om hur kommunens pengar ska 
fördelas, hur stor skatten ska vara, vilka avgifter som ska tillämpas och så 
vidare. 

Kommunfullmäktige bestämmer vidare hur många nämnder som ska finnas, 
vad de ska heta och vilka ansvarsområden respektive nämnd ska ha. Detta 
regleras i respektive nämnds reglemente. Enligt kommunallagen är 
Kommunstyrelsen det enda obligatoriska organet som Kommunfullmäktige 
behöver utse. Av vallagen följer också att varje kommun ska ha en valnämnd. 

Kommunfullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser 
ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje 
nämnd. Kommunfullmäktiges presidium, bestående av ordförande och två vice 
ordförande leder arbetet i fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och visas 
dessutom via webb-TV på Upplands-Bro kommuns hemsida. 

3.1.1 Revisionen 
Den kommunala Revisionen är Kommunfullmäktiges organ för prövning och 
granskning av förtroendevalda som har verkställande och beredande uppdrag i 
kommunen. I Revisionen sitter förtroendevalda lekmannarevisorer och som 
stöd har de externa auktoriserade revisorer. 

Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen, de kommunala 
bolagen och stiftelserna. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
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3.1.2 Valberedning 
Kommunfullmäktige utser en valberedning för varje mandatperiod. I 
Kommunfullmäktiges arbetsordning regleras vad som gäller för 
valberedningen. Där framgår att valberedningen består av en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige samt lika många ersättare för dessa. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
Kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

3.1.3 Tillfälliga beredningar 
Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. Tillfälliga 
beredningar används i kommunen främst för att utreda och belysa större och 
övergripande frågor där det är önskvärt med en bred politisk förankring och 
insyn i utredningsarbetet. Tillfälliga beredningar har ingen självständig 
beslutanderätt utan fungerar som beredningsorgan till Kommunfullmäktige. 

3.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är Kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ 
och samordnar och utvecklar kommunens övergripande verksamhet. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar de övriga nämnderna samt har uppsikt 
över nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter. 
Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Kommunstyrelsen har därutöver ansvar för kommunens ekonomi, den 
översiktliga planeringen, planfrågor, mark och fastigheter, näringslivsfrågor, 
personalfrågor, arkivfrågor, information, IT och civilt försvar m.m. 

3.3 Nämnder 
Under Kommunfullmäktige finns, förutom Kommunstyrelsen, det antal 
nämnder som Kommunfullmäktige har beslutat om. Varje nämnd är en egen 
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myndighet. Nämnderna arbetar gentemot de mål som Kommunfullmäktige 
ställer upp och ansvarar för kontinuerliga utvärderingar och 
kvalitetsuppföljningar i sina respektive verksamheter. Nämndsammanträdena 
är inte öppna för allmänheten. 

För mandatperioden 2019–2022 finns följande nämnder i Upplands-Bro 
kommun: 

• Bygg- och miljönämnden 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Nämnd för familjerättsliga frågor (gemensam med Järfälla kommun) 
• Socialnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Utbildningsnämnden 
• Valnämnden 
• Äldre- och omsorgsnämnden 

3.3.1 Utskott 
Såväl Kommunstyrelsen som nämnderna kan välja att utse utskott som får 
delegation att besluta i vissa ärenden som finns förtecknade i 
delegationsordningen. 

I Upplands-Bro kommun har det utsetts arbetsutskott till Kommunstyrelsen och 
alla verksamhetsnämnder. Under kommunstyrelsen ligger dessutom 
samhällsbyggnadsutskottet och trygghetsutskottet. 

3.4 Kommunala bolag 
Det finns ett antal helägda kommunala bolag. Kommunfullmäktige utser 
årligen ledamöter och ersättare i respektive styrelse. 

• AB Upplands-Brohus 

• Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 
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• Upplands-Bro Kommunföretag AB 

• Österhöjdens garage AB 

3.5 Rådgivande grupper 
De politiska råden är en plattform för utbyte av information mellan 
kontorschefer, förtroendevalda och organisationer eller föreningar verksamma i 
Upplands-Bro. Råden har inget mandat att fatta beslut, men kan vara 
remissinstans i olika frågor. Vem eller vilka förtroendevalda som ingår i 
respektive råd regleras i de olika rådens reglemente eller genom val i den 
styrelse eller nämnd som är huvudman för rådet. 

3.6 Förvaltningsorganisation 
För att bereda och verkställa politiska beslut behövs en offentlig förvaltning i 
varje kommun. I Upplands-Bro kommun består förvaltningen av anställda som 
är indelade i kontor, avdelningar och enheter. 

I Upplands-Bro kommun finns fem kontor: kommunledningskontoret, 
utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och 
socialkontoret. Kontoren ansvarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger 
stöd till Kommunstyrelsen eller de nämnder som de svarar mot. 
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4 Lagar, regler och 
styrande dokument 

Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen, 
förvaltningslagen offentlighet- och sekretesslagen och ett antal 
specialförfattningar. Lagarna kompletteras med arbetsordningar, reglementen, 
delegationsordningar och andra styrdokument. 

I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och 
socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter. Dessutom finns det lagar 
som ger flera möjligheter men inte skyldigheter, ett exempel är lagen om vissa 
kommunala befogenheter. 

4.1 Kommunallagen 
Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag i Sverige. Kommunallagen 
är den lag som ger de grundläggande förutsättningarna för hela den kommunala 
verksamheten. Kommunallagen är en ramlag som, förenklat, talar om vad 
kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I 
kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, 
valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. 

4.1.1 Kommunallagens grundläggande bestämmelser 
I kommunallagens andra kapitel så finns grundläggande bestämmelser och 
principer om vad en kommun ska ägna sig åt och hur det ska gå till. 

Den allmänna kompetensen 
Kommunen ska ägna sig åt sådant som är av allmänt intresse för 
kommunmedlemmarna. 
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Lokaliseringsprincipen 
Det allmänna intresset ska ha anknytning till kommunens område och dess 
medlemmar. 

Likställighetsprincipen 
Kommunen ska behandla sina medlemmar lika. 

Retroaktivitetsförbudet 
Kommunen får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel 
för kommunens medlemmar. 

Självkostnadsprincipen 
Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kommunens 
kostnader för tjänster och nyttigheter. 

Kommunal näringsverksamhet 
Kommunal näringsverksamhet är enbart tillåten om den drivs utan vinstsyfte 
och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna. 

4.1.2 Jävsregler i kommunallagen 
Jäv regleras i kommunallagen. Den som har rollen som förtroendevald kan 
ibland hamna i situationer där en intressekonflikt kan uppstå, en så kallad 
jävssituation. En sådan situation kan uppkomma i fall där den förtroendevalda 
berörs på ett sätt som gör att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. 

Reglerna för jäv skiljer sig beroende på om en förtroendevald sitter i 
Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelse och nämnder. I Kommunstyrelse 
och nämnder är reglerna om jäv mer stränga än i Kommunfullmäktige. 

I stora drag innebär reglerna om jäv att en förtroendevald i 
Kommunfullmäktige är jävig om saken angår personen själv, någon närstående 
eller om personen har ett intresse i ett ärende som kan väntas innebära 
synnerlig nytta eller skada för personen själv. 
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I Kommunstyrelse och nämnder är en förtroendevald även jävig i egenskap av 
ställföreträdare eller ombud för den som enligt ovan anses vara jävig. 

En förtroendevald i Kommunstyrelse och nämnder kan vara jävig trots att det 
inte finns någon särskild omständighet som de övriga jävsgrunderna tar sikte 
på. I stället kan det finnas andra skäl som kan rubba förtroendet för den 
förtroendevaldes opartiskhet i ärendet, så kallat delikatessjäv. Exempel på detta 
kan vara om den förtroendevalda är: 

• vän, eller ovän, med någon som är part eller intressent i ärendet; 

• ekonomiskt beroende av en part eller intressent; 

• engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma 
om att det påverkar förutsättningarna för en opartisk bedömning. 

Även om det inte är jäv i lagens mening så kan dessa förhållanden, bindningar, 
eller intressekonflikter mellan en förtroendevald och part(er) i ett ärende vara 
av karaktären att myndighetens trovärdighet skadas. I dessa fall ska därför 
försiktighetsprincipen tillämpas och den förtroendevalda bör avstå från att delta 
i hanteringen av ärendet – för säkerhets skull.  

En förtroendevald behöver inte förklara sig jävig varje gång det rör sig om 
myndighetsutövning mot en person som de känner till. Det är naturligt att en 
förtroendevald känner till många personer i kommunen. Frågan om jäv måste 
alltid avgöras från fall till fall och är beroende av typen av relation som är 
aktuell samt eventuell intressekonflikt. Om osäkerhet uppstår bör den 
förtroendevalde föra en diskussion med sina kollegor och handläggare om 
huruvida jäv föreligger. 

Jävsreglerna bygger på att den enskilde själv talar om att denne är jävig. Om 
den förtroendevalda är jävig bör detta meddelas ordföranden och sekreteraren 
redan innan sammanträdet startar så att en ersättare kan kallas in. Varje 
förtroendevald har alltså en plikt att anmäla eventuellt jäv. Om det finns en 
oenighet i nämnden beträffande om en förtroendevald är jävig eller inte, är det 
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nämnden som avgör. När det är dags att behandla ärendet på sammanträdet ska 
den förtroendevalda meddela jäv innan ärendet börjar diskuteras. Ordföranden 
och sekreteraren noterar vem som anmält jäv i protokollet. 

I Kommunfullmäktige kan den förtroendevalda som är jävig stanna kvar i 
lokalen eller i distansmötet. Vid nämndsammanträden lämnar den som är jävig 
lokalen eller distanssammanträdet innan nämnden ska behandla det aktuella 
ärendet. 

4.2 Styrdokument 
I kommunen finns ett stort antal styrdokument som innehåller bestämmelser, 
lokala föreskrifter, ordningar, reglementen, taxor och avgifter. De är nästan 
alltid beslutade av Kommunfullmäktige. På kommunens hemsida finns en 
författningssamling där alla dessa dokument finns samlande. Nedan finns en 
beskrivning kring några dokument som är grundläggande för 
Kommunstyrelsens, Kommunfullmäktiges och nämndernas arbete. 

4.2.1 Arbetsordning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antas av Kommunfullmäktige och den 
kompletterar kommunallagens bestämmelser om Kommunfullmäktiges arbete. 
I arbetsordningen finns mer detaljerad information om beredning av ärenden 
och sammanträdesformer. Som förtroendevald är det viktigt oavsett uppdrag att 
ta del av Kommunfullmäktiges arbetsordning eftersom nämndernas arbete 
påverkas av vad som sker i kommunens högsta politiska organ. 

4.2.2 Reglementen 
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna. 
Bestämmelserna är ett komplement till vad som anges i kommunallagen om 
kallelser, tjänstgöring, ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar 
med mera.  
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Därutöver finns ett reglemente för Kommunstyrelsen och ett för varje 
verksamhetsnämnd i kommunen. I dessa reglementen framgår vilken 
verksamhet respektive nämnd ansvarar för samt vilka grupper av ärenden som 
nämnden ska besluta om.  

Som förtroendevald är det viktigt att ta del av reglementet för den instans man 
blivit invald till men även reglementet med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder.  

Kommunens arbete styrs även av flera andra reglementen som du finner på 
kommunens hemsida under författningssamlingen. 

4.2.3 Delegationsordningar 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har 
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. Nämnden har rätt att 
återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss 
grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan 
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende 
som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

Det är således Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnderna som är 
ytterst ansvariga för alla beslut som tas i kommunen. Det är dock 
tjänstepersonerna i kommunens olika förvaltningar som i många fall fattar de 
flesta besluten på delegation av Kommunstyrelse och nämnder. 

Utifrån varje reglemente beslutar Kommunstyrelsen och nämnderna om en 
delegationsordning. I delegationsordningen framgår vad nämnden respektive 
ordförande, kommundirektör, kontorschef och annan anställd har rätt att 
besluta om. Ett ärende som beslutas på delegation ska diarieföras och anmälas 
till nämndens nästkommande sammanträde. 
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Vissa beslut får enligt kommunallagen aldrig delegeras utan måste fattas av 
nämnden: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur. 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Det finns ett undantag från denna regel och det gäller ärenden som kräver ett 
omgående beslut som inte kan avvaktas av nämndens ordinarie sammanträde. 
Då kan beslut i brådskande fall fattas av ordförande om en sådan rätt har 
delegerats till ordförande. 

4.3 Offentlighetsprincipen och sekretess 
Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och 
innebär att den som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos 
en myndighet. Offentlighetsprincipen ger insyn i kommunens verksamhet. 

Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av kommunala 
handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som 
skickats till eller från kommunen. Härigenom kan medborgarna följa och 
granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens 
verksamhet. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både 
inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje 
nämnd hos kommunen är en egen myndighet. 
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4.3.1 Allmän handling 
En handling innehåller information av något slag. Vanligen är en handling ett 
pappersdokument, t.ex. brev, yttrande eller protokoll, men även e-post, sms, 
video- eller bandupptagningar och information i datorer kan vara handlingar. 

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit till 
myndigheten eller har upprättats av myndigheten. Viktigt att tänka på är att 
även e-post som skickas till en förtroendevalds privata e-postadress kan vara 
att betrakta som en allmän handling om den är skriven till personen i rollen 
som förtroendevald.  

Alla handlingar är inte allmänna, det kan till exempel vara internt 
arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. Skrivelser till 
förtroendevalda i deras egenskap av partiföreträdare eller till fackliga 
representanter som rör det fackliga arbetet på arbetsplatsen är inte heller 
allmänna handlingar. 

Handlingar som kommer in till kommunen registreras i kommunens diarium 
och får ett sökbart diarienummer. 

4.3.2 Offentlig handling och sekretess 
En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av 
sekretess. De handlingar eller uppgifter som bedöms vara offentliga har 
allmänheten rätt att ta del av. 

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar 
som omfattas av sekretess. Syftet med sekretessen kan t.ex. vara att skydda 
enskilda människors privata förhållanden. De uppgifter som omfattas av 
sekretess kan inte lämnas ut utan måste maskeras i handlingen innan den kan 
lämnas ut. Ibland är det så många uppgifter som omfattas av sekretess att 
handlingen inte kan lämnas ut alls. Det är den myndighet som har hand om 
handlingen, t.ex. socialnämnden, som med stöd av lagen avgör vilka uppgifter 
som är skyddade av sekretess. 
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4.4 Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå på 
skyddet för våra personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inte hindras. 
GDPR har ersatt personuppgiftslagen (PUL) men det finns många likheter 
mellan GDPR och PUL. 

Alla myndigheter och offentliga organ har utsedda dataskyddsombud. I en 
kommun där varje nämnd är en egen myndighet innebär det att varje nämnd 
behöver utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att 
dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till 
exempel utföra kontroller och informationsinsatser. I Upplands-Bro kommun 
har alla nämnder utsett ett dataskyddsombud i enlighet med bestämmelserna. 
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5 Det politiska uppdraget 
5.1 Ansvar i den lokala demokratin 
Kommuner är politiskt styrda organisationer med ett demokratiskt 
beslutsfattande. Verksamheten vilar på principen om kommunalt självstyre och 
demokrati. Ansvar och ansvarstagande, tydlighet och transparens är centralt för 
förtroende och legitimitet. Medborgarna ska kunna förutsätta att verksamheten 
drivs i enlighet med de mål som Kommunfullmäktige satt upp och att lagar och 
föreskrifter respekteras. 

Medborgarna i en kommun ska också kunna veta vilka beslut som fattas och 
vilka resultat och effekter besluten leder till. Medborgarna har också rätt att 
veta vem eller vilka som är ansvariga. För att det ska vara möjligt behöver 
grundläggande demokratiska rättigheter till insyn och möjlighet till 
ansvarsutkrävande värnas och garanteras. Att ”sköta” det demokratiska 
uppdraget är en grundbult i ansvaret. 

5.2 Kommunfullmäktiges ansvar 
Det är Kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret inför medborgarna 
och detta ansvar utkräver medborgarna genom att rösta i de allmänna valen. 
Mellan valen är det Kommunfullmäktige som bedömer och prövar 
ansvarstagandet inom kommunens organisation. Det gör Kommunfullmäktige i 
egenskap av uppdragsgivare till de nämnder och styrelser som 
Kommunfullmäktige utser. Dessa har ansvar inför Kommunfullmäktige att 
verkställa och genomföra verksamhet enligt Kommunfullmäktiges mål och 
beslut samt lagar och föreskrifter. De är uppdragstagare till 
Kommunfullmäktige. Detta gäller oavsett om en nämnd driver verksamheten 
själv eller om någon annan gör det, till exempel efter upphandling. 

Kommunfullmäktige prövar årligen hur detta ansvar har utövats. Till stöd för 
sin prövning utser Kommunfullmäktige revisorer som granskar om 
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verksamheten i nämnderna uppfyller mål och beslut, om den är effektiv, styrs 
och kontrolleras på ett bra sätt och om räkenskaperna visar rätt ställning och 
resultat. 

5.3 Nämndernas verksamhetsansvar 
Nämndernas uppdrag är att förvalta och driva verksamheter enligt 
Kommunfullmäktiges mål och beslut. Vad det innebär framgår av 
kommunallagen. En nämnd ska 

• genomföra det uppdrag fullmäktige definierat för nämnden eller genom 
särskilda beslut riktat till nämnden. 

• se till att verksamhet bedrivs enligt mål, beslut och föreskrifter från 
kommunfullmäktige samt enligt lagar och förordningar. 

• fatta beslut inom ramen för sitt uppdrag och besluta i de ärenden 
Kommunfullmäktige delegerat till nämnden. 

• se till att det finns en tillräcklig intern kontroll och att verksamheten i 
övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

• redovisa/återrapportera uppdrag till Kommunfullmäktige. 

• bereda ärenden till Kommunfullmäktige. 

• verka för samråd med de som nyttjar nämndens tjänster. 

Nämnderna har samma ansvar för att verksamheten drivs på ett 
tillfredsställande sätt om de driver den själva (som utförare) eller om någon 
annan driver den på deras uppdrag (som beställare) till exempel upphandlad 
verksamhet. 

5.4 Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen har vid sidan av nämndernas grunduppdrag vissa särskilda 
uppgifter att leda och samordna och ha uppsikt över övriga nämnder, 
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eventuella kommunalförbund och kommunens företag. Kommunstyrelsen har 
ansvar för den ekonomiska förvaltningen och för ofta kommunens talan. 

Kommunstyrelsen har alltid rätt att yttra sig i ärenden till Kommunfullmäktige 
men i grunden har Kommunstyrelsen samma uppdrag och ansvar som alla 
andra nämnder. Kommunstyrelsen är inte överordnad de andra nämnderna och 
kan till exempel inte fatta beslut i deras ställe. 

5.5 Kollektivt och enskilt ansvar 
Ansvaret i nämnderna är i grunden gemensamt (kollektivt) vilket innebär att 
ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Om en nämnds 
verksamhet inte fungerar är det i allmänhet hela nämnden som är ansvarig 
eftersom situationen ofta är resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut 
från nämnden. Varje ledamot har också ett enskilt ansvar – att delta i arbetet, 
följa mål, beslut och föreskrifter och att inte agera utanför uppdragets 
förutsättningar och ramar. Hur nämnden har tagit sitt ansvar prövas årligen av 
Kommunfullmäktige. 

Ansvaret som prövas kan sägas vara ett blandat politiskt, ekonomisk och 
juridiskt ansvar. Även ansvar som enskild ledamot kan prövas till exempel om 
den förtroendevalda har agerat självsvåldigt på ett sätt som skadat kommunen. 
Om Kommunfullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet kan Kommunfullmäktige 
entlediga en hel nämnd eller enskilda ledamöter och även rikta 
skadeståndsanspråk vid ekonomisk skada. Ett eventuellt skadeståndsansvar 
prövas i domstol. Ledamöter har också straffansvar vilket innebär att denne 
själv får bära påföljderna vid överträdelser och brott. Straffansvar prövas också 
i domstol. Sammanfattningsvis ryms alltså inom nämndens verksamhetsansvar 
tre former av ansvar – revisionsansvar, straffansvar och skadeståndsansvar. 

5.6 Krav på aktivitet 
Det finns ett aktivitetskrav på alla som är förtroendevalda i kommunen. Det 
innebär att den som är förtroendevald ska sätta sig in i uppdraget, i 



109 Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald - KS 21/0022-11 Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald : Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald

Handbok för förtroendevalda 

 
 

Sid 27 av 52 
 

verksamheten och i de ärenden som nämnden hanterar. Ledamöter ska delta i 
nämndens arbete, förbereda sig och delta i beslutsfattandet. 

En ledamot som inte bedömer att det finns tillräckliga underlag för att ta 
ställning och fatta beslut i ärenden har möjlighet att kräva grundligare 
beredning, yrka på återremiss eller begära ett extra sammanträde. Den 
förtroendevalda har också rätt att väcka ett nytt ärende i nämnden samt ställa 
krav på information och återrapportering från verksamheter. En ledamot kan 
lägga fram egna förslag och reservera sig mot beslut. Ledamoten eller den 
tjänstgörande ersättaren kan också reservera sig till förmån för ett eget förslag 
som inte blivit nämndens beslut. I viss utsträckning kan den förtroendevalda 
avstå från att delta i beslut. Om en förtroendevald systematiskt avstår från att 
delta i beslutsfattandet kan ansvarsfrågan ifrågasättas utifrån det grundläggande 
aktivitetskravet. Utifrån ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att ledamöter 
deltar i nämndens arbete och beslutsfattande. 
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6 Politiska sammanträden 
6.1 Ett ärendes uppkomst 
Ett ärende som ska behandlas i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller 
någon av nämnderna kan uppstå på flera sätt. Det kan till exempel uppkomma 
genom en inkommen skrivelse från en annan myndighet eller från någon 
nämnd inom kommunen. Ett ärende kan också uppkomma på förvaltningens 
initiativ, av en medborgare eller en förtroendevald.  

6.1.1 Medborgarförslag 
Enligt kommunallagen kan kommuner besluta att införa möjligheten att väcka 
medborgarförslag i Kommunfullmäktige. Upplands-Bro kommun har fattat ett 
sådant beslut och hanteringen av medborgarförslag är reglerad i 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Där framgår att den som är folkbokförd i 
Upplands-Bro får sända in medborgarförslag till kommunen. Barn och 
ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska 
medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt. 

Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in 
medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan handla om kommunens 
verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, 
samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. 

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i 
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ärendet. Talartiden 
begränsas till två minuter. 

I Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att Kommunfullmäktige får 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Kommunfullmäktiges presidium ska för varje inkommet medborgarförslag 
lämna förslag till Kommunfullmäktige om i vilken instans ärendet ska beslutas. 
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6.1.2 Motioner 
Ledamöter eller tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige kan enligt 
kommunallagen väcka ärenden genom motioner. Genom att lämna in en 
motion startas ett ärende kring den fråga motionen berör. Hanteringen av 
motioner är reglerad i Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 
ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Motionen 
innehåller med fördel ett förslag till beslut och motivering till förslaget. 

Motioner väcks genom att lämnas in till kommunens kansliavdelning. 
Kansliavdelningen bedömer vilket verksamhetsområde som motionen berör 
och skickar därefter motionen på remiss till aktuell verksamhetsnämnd/-er för 
yttrande innan den sedan bereds i Kommunstyrelse och beslutas slutgiltigt i 
Kommunfullmäktige. Motioner av övergripande karaktär och som ligger inom 
Kommunstyrelsens ansvarsområde kan hanteras direkt i Kommunstyrelsen och 
därefter i Kommunfullmäktige.  

6.1.3 Initiativrätt  
Ledamot i Kommunstyrelse eller nämnd har rätt att ta initiativ till nya ärenden 
enligt kommunallagen.  Denna reglering innebär att en enskild ledamot, eller 
flera ledamöter tillsammans, kan väcka ärenden i nämnderna. Ärenden som 
väcks i nämnderna av en eller flera ledamöter betecknas ledamotsinitiativ. 
Dessa måste, mot bakgrund av kommunallagens lydelse, vara ordinarie 
ledamöter alternativt tjänstgörande ersättare vid det sammanträde då ärendet 
väcks. 

Ett ledamotsinitiativ som väckts vid ett sammanträde kan hanteras genom ett 
direkt beslut i Kommunstyrelse eller nämnd eller skickas för beredning till 
aktuellt kontor inom kommunen.  Anledningen till att Kommunstyrelsen och 
nämnder kan besluta om ledamotsinitiativet direkt vid sittande sammanträde är 
för att det enligt kommunallagen inte finns något beredningstvång i 
Kommunstyrelse och nämnder. Detta till skillnad från hanteringen av motioner 
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som beslutas av Kommunfullmäktige och enligt kommunallagen kräver en 
föregående beredning.  

Utöver ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunstyrelse och nämnd har 
kommunens revisorer rätt att väcka ärenden i en nämnd eller i en 
fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden 
eller beredningen. 

6.1.4 Remisser 
Myndigheter kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, 
kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag innan 
beslut ska fattas i ett ärende. Remisser kan också ske internt inom kommunen 
mellan olika verksamhetsnämnder och Kommunstyrelse när en fråga berör 
flera verksamhetsområden. 

6.1.5 Valärenden 
När nya ledamöter och ersättare ska väljas till de politiska instanserna skapas 
ett valärende. Beslut om val tas av Kommunfullmäktige direkt och behöver inte 
beredas av Kommunstyrelsen som andra ärenden. 

6.1.6 Interpellationer 
Ledamot och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige har enligt 
kommunallagen rätt att ställa en fråga i form av en interpellation till 
ordföranden i Kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Rätten 
att ställa interpellationer är mycket viktig ur demokratisk synpunkt eftersom 
det innebär ett kontrollmedel över nämnderna vid sidan av den kommunala 
revisionen. Interpellationer leder däremot inte till några beslut av 
Kommunfullmäktige. Hanteringen av interpellationer är reglerad i 
Kommunfullmäktiges arbetsordning.  

I arbetsordningen framgår att interpellationen ska vara skriftlig och 
egenhändigt undertecknad av en ledamot och lämnas in till kommunens 
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kansliavdelning senast två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten 
avser ställa den. En ersättare får lämna en interpellation under ett sammanträde 
om ersättare tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

Interpellationen ska rikta sig till ordförande och förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Enligt kommunallagen gäller även följande: 

• Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med 
motivering. 

• Interpellationer ska avse ämnen som fullmäktige, Kommunstyrelsen 
eller någon annan nämnd har ansvar för. 

• Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för 
kommunen. 

• Interpellationen kan inte ställas om ärenden som avser 
myndighetsutövning gällande en enskild person. 

I Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att en interpellation bör besvaras 
senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas med i 
kallelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.  

Om en interpellation gäller frågor om de av kommunen ägda aktiebolagen, får den 
ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige 
utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. Ordföranden i en 
nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag 
har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
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När en interpellation har besvarats kan en interpellationsdebatt ske i vilken 
samtliga med yttranderätt i Kommunfullmäktige kan delta.  

6.1.7 Fråga (tidigare enkel fråga) 
Ledamot eller tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige får ställa frågor, 
tidigare kallade enkel fråga. Frågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt 
eftersom det är ett sätt att få in upplysningar och styra debatten. Frågan leder 
inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Hanteringen av frågor är reglerad i 
Kommunfullmäktiges arbetsordning.  

I arbetsordningen framgår att frågan ska vara skriftlig och egenhändigt 
undertecknad av en ledamot och lämnas in till kommunens kansliavdelning två 
dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser ställa den och i 
tillämpliga delar gäller i övrigt samma förfarande som vid interpellationer. 
Svar på frågor behöver dock inte vara skriftliga. Kommunstyrelsens ordförande 
eller ordföranden i en nämnd får överlämna besvarandet av en fråga till annan 
nämndordförande eller ett annat kommunalråd som har det politiska 
beredningsansvaret för det område som frågan berör. 

Kommunallagen reglerar följande gällande frågor: 

• En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort 
inledande förklaring.  

• Frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. 

• Frågor får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

• Frågor bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 
kommunen. 

• Frågor får bara debatteras av den som har ställt frågan och den som 
lämnar svar vilket skiljer sig från en interpellationsdebatt. 
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6.1.8 Allmänhetens fråga 
Varje år fattar Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun beslut om 
huruvida allmänheten ska ha rätt att ställa frågor i samband med 
Kommunfullmäktiges sammanträden. Formerna för allmänhetens fråga till 
Kommunfullmäktige finns att ta del av i Regler för allmänhetens frågestund. 

Där framgår att frågestunden ska ske kl. 18:30 vid varje 
Kommunfullmäktigesammanträde. Om allmänheten vill ställa en fråga till 
Kommunfullmäktige ska det ske skriftligen till kommunens kansliavdelning 
senast kl. 12.00 måndagen samma vecka som Kommunfullmäktige 
sammanträder. Frågor kan också lämnas in till Kommunfullmäktiges presidium 
omedelbart före frågestunden.  

Allmänhetens frågor leder inte till några beslut men frågan besvaras vid 
sammanträdet om den kommer in två dagar innan och senast vid 
nästkommande sammanträde om frågan lämnas till presidiet på 
sammanträdesdagen.  

6.2 Beredning av ärenden 

6.2.1 Förvaltningens beredning 
Ett ärende förbereds i de allra flesta fall av tjänstepersoner innan beslut fattas i 
Kommunstyrelse, nämnd eller i Kommunfullmäktige. Tjänstepersonen 
analyserar och utreder frågorna i ärendet, sammanställer uppgifter och 
presenterar ärendet i en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut. En 
tjänsteskrivelse är således en tjänstepersonens sakkunniga underlag till de 
förtroendevalda som ska fatta beslut. Alla tjänsteskrivelser följer en mall för att 
underlätta de förtroendevaldas inläsning och för att få en enhetlighet i 
beslutsunderlagen. 

I Upplands-Bro kommun finns ett avsnitt med rubriken ”barnperspektiv” i alla 
tjänsteskrivelser. Det beror på Kommunfullmäktiges beslut (§ 4 2010) om att 
det i alla ärenden ska genomföras en barnkonsekvensanalys. 
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6.2.2 Ärendeuttag 
Inför Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden har ordförande och 
vice ordförande ett så kallat ärendeuttag med kontorschefen och kommun-
/nämndsekreterare. Vid detta möte fattas beslut om vilka ärenden som ska tas 
upp på dagordningen vid nästkommande sammanträde. 

6.2.3 Kallelse, dagordning och handlingar 
Innan ett politiskt sammanträde sammanställer kommun-/nämndsekreterare 
kallelse med en dagordning där det framgår vilka ärenden som ska tas upp för 
beslut på kommande sammanträde. I kallelsen framgår dag, tid och plats för 
sammanträdet. Det framgår även vilken dag som den politiska beredningen 
äger rum, vanligen en vecka innan nämndsammanträdet. Kallelse och 
handlingar skickas ut till ledamöter och ersättare via e-post. Kallelse och 
handlingar läggs också ut på kommunens hemsida. På så sätt kan allmänheten 
följa den kommunala beslutsprocessen. Ledamöter och ersättare förutsätts 
närvara vid sammanträdet och ska därför endast anmäla frånvaro till 
sekreteraren. 

Tillsammans med kallelse och dagordning skickas handlingar till varje ärende 
som det ska fattas beslut om. Till varje beslutsärende finns en tjänsteskrivelse 
med ett förslag till beslut och eventuella bilagor. Ibland kompletteras det 
utsända skriftliga underlaget med en muntlig föredragning av ärendet under 
beredningen eller vid sammanträdet. 

6.2.4 Politisk beredning 
Som huvudregel ska alla ärenden som Kommunfullmäktige beslutar om 
beredas i Kommunstyrelsen enligt kommunallagen. Kravet på beredning 
brukar kallas beredningstvång. Rör ärenden en viss nämnds ansvarsområden 
ska även den ansvariga nämnden ha berett ärendet. 

Det finns undantag från regeln om beredningstvång. Vid val och entledigande 
av förtroendevalda gäller t.ex. inte beredningstvånget. Dessa ärenden går direkt 
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till Kommunfullmäktige för beslut. Även beslut i brådskande ärenden kan 
avgöras direkt i Kommunfullmäktige. Det förutsätter dock att samtliga 
närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare är ense om beslutet. Det 
räcker således inte med att majoriteten är ense om att tillräckliga skäl föreligger 
för avsteg från beredningstvånget. Det innebär att ingen får yrka avslag, rösta 
mot det föreslagna beslutet, avstå från att rösta eller reservera sig mot det 
fattade beslutet. 

För nämndsammanträden finns det inte något lagkrav på politiska beredningar. 
I Upplands-Bro kommun sker en beredning efter att kallelse av handlingar 
skickats ut till Kommunstyrelse och nämnder, vanligen en vecka innan 
sammanträdet. I Upplands-Bro kommun utser Kommunstyrelsen och 
respektive nämnd vilka representanter som ska ingå i beredningen, vanligen 
presidiet och en representant från respektive parti. 

Oftast finns också kommundirektören med under beredningsmötet till 
Kommunstyrelsen och på samma sätt finns kontorschefen med under 
beredningsmötet för respektive nämnd. Sekreterare deltar också. Beredningen 
fungerar som förmöten till kommande politiskt sammanträde. Vid dessa möten 
fattas inga politiska beslut och inga protokoll skrivs. 

Under mötet sker en genomgång av dagordningen för kommande sammanträde 
och de förtroendevalda har möjlighet att ställa frågor om ärenden som ska upp 
för beslut till kommundirektör, kontorschef och eventuellt andra 
tjänstepersoner som är närvarande. De förtroendevalda får också möjlighet att 
diskutera ärendena sinsemellan. 

6.3 Sammanträdet 

6.3.1 Öppna och stängda sammanträden 
Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden är som huvudregel stängda 
för allmänheten. Det finns dock kommuner som har valt att besluta om öppna 
sammanträden även för dessa instanser.  
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Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla som vill 
komma och lyssna. I ytterst ovanliga fall kan Kommunfullmäktiges 
sammanträde hållas inom stängda dörrar i enstaka ärenden. 

Kommunfullmäktiges sammanträden går även att se i direktsändning via 
Upplands-Bro kommuns hemsida. 

6.3.2 Sammanträde på distans 
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har beslutat att politiska 
sammanträden får ske på distans. En vägledning har tagits fram av 
kommunledningskontoret för genomförande av sammanträden som sker på 
distans. 

6.3.3 Temaärende 
Många sammanträden inleds med ett temaärende. Ett temaärende är en 
föredragning eller genomgång med syfte att informera Kommunstyrelse eller 
nämnd i ett specifikt ämne. Det kan exempelvis handla om den egna 
verksamheten, om andra organisationer eller fenomen som berör kommunens 
eller nämndens verksamhet.  

6.3.4 Upprop och närvaro 
I inledningen av ett sammanträde genomförs ett upprop av sekreteraren för att 
kontrollera närvaron av ledamöter och ersättare. En ledamot som är närvarande 
vid sammanträdet tjänstgör. Är inte fulla antalet ledamöter för ett parti 
närvarande, träder ersättare in och blir tjänstgörande för aktuellt sammanträde.  

För beslutsförhet krävs att fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om 
någon eller några ordinarie ledamöter är frånvarande meddelar sekreteraren 
under uppropet vilka ersättare som behöver tjänstgöra under sammanträdet och 
på så sätt fastställs röstlängden – det vill säga den lista på vilka förtroendevalda 
som har rätt att rösta under sammanträdet. När ersättare tjänstgör har de samma 
rättigheter som ledamöter. 



109 Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald - KS 21/0022-11 Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald : Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande - Följa handboken för förtroendevald

Handbok för förtroendevalda 

 
 

Sid 37 av 52 
 

Den som behöver avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde 
meddelar detta till sekreteraren som ser till att frånvaron noteras och att en 
ersättare sätts in. Ledamoten bör dock inte träda in som tjänstgörande under ett 
pågående beslutsärende, utan smidigast är om ärendet i fråga behandlas klart 
innan röstlängden korrigeras. Även icke tjänstgörande ersättare som behöver 
avvika före sammanträdets slut ska meddela sekreteraren som noterar detta i 
protokollet.   

I Kommunfullmäktige kan ersättare bara komma från det egna partiet. I 
Kommunstyrelse och nämnder tas ersättare in i den ordning de är valda. 
Kommunfullmäktige har beslutat om i vilken ordning partierna går in för 
varandra om det saknas ersättare i det egna partiet. I sådana fall tillämpas 
nedanstående inträdesordning, enligt beslut i Kommunfullmäktige § 52 den 29 
april 2020. 

För ledamot från: Inträder ersättare från: 

Socialdemokraterna (S) S, MP, V, C, KD, L, M 

Moderaterna (M) M, L, KD, C 

Liberalerna (L) L, M, KD, C 

Kristdemokraterna (KD) KD, M, L, C 

Centerpartiet (C) C, M, L, KD 

Miljöpartiet (MP) MP, S, V 

Vänsterpartiet (V) V, MP, S, C, L 

Sverigedemokraterna (SD) SD, M, L, KD, C, S, MP, V 

I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas ersättare 
från annat parti enligt proportionellt valsätt. Enligt proportionellt valsätt är 
ordningen följande under mandatperioden 2018–2022: S, M, SD, L, KD, V, C, 
MP. 
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I Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder 
framgår att en ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra, även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som redan börjat tjänstgöra. 

En ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdets gång kan inte 
komma tillbaka och börja tjänstgöra igen efter en stunds frånvaro. Detta kallas 
växeltjänstgöring och är inte tillåtet. Enda undantaget är om ledamoten inte får 
delta i behandlingen av ett ärende på grund av jäv. Till frånvaro räknas inte att 
exempelvis göra ett toalettbesök. Kommunfullmäktige kan dock besluta att 
tillåta växeltjänstgöring för Kommunfullmäktigesammanträden som beslutar 
om kommande års budget.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får dock åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ersättare blir kallade till alla sammanträden och har rätt att närvara under hela 
sammanträdet även om de inte är tjänstgörande. I nämnderna har ersättarna 
även rätt att delta i diskussionerna. Som ersättare i Kommunfullmäktige har 
man endast rätt att närvara under mötet. 

Det är dock endast ledamöterna eller tjänstgörande ersättare som kan lämna 
förslag till beslut på sammanträdet och reservera sig mot ett beslut. I Upplands- 
Bro kommun får dock ersättarna lämna en protokollsanteckning. 

Om en förtroendevald får förhinder att komma till ett sammanträde är det 
viktigt att denne meddelar sin gruppledare, sina partikamrater i nämnden samt 
nämndsekreterare eller kommunsekreterare. 
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Övrig rätt till närvaro framgår av Reglemente med gemensamma bestämmelser 
för Kommunstyrelse och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun. 

6.3.5 Ordföranderollen 
Ordföranden är den som ansvarar för innehåll i kallelse, dagordning och 
handlingar som skickas ut inför sammanträdet. Ordföranden är också den som 
leder och fördelar ordet under sammanträdet. Ordföranden är ansvarig för att 
beslutsprocessen går korrekt till och är den som efter sammanträdet är ytterst 
ansvarig för att protokollet återspeglar sammanträdet på ett riktigt sätt. Om 
ordföranden inte kan delta i ett sammanträde får i första hand vice ordförande 
gå in i ordförandes ställe och i andra hand, andre vice ordföranden om en sådan 
finns. 

6.3.6 Ajournering under sammanträdet 
Ajournering av ett sammanträde innebär att det politiska organet beslutar om 
att ta en paus i sammanträdet. Det kan till exempel göras när en partigrupp vill 
diskutera en fråga enskilt innan nämnden, Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige går till beslut. Det kan också ske när ett sammanträde blir 
väldigt långt och det behövs en paus för alla som deltar sammanträdet. 
Ordförande eller någon annan förtroendevald i det politiska organet kan föreslå 
ajournering. 

6.3.7 Förslag till beslut och yrkanden 
Innan ett sammanträde har alla ledamöter och ersättare fått ta del av 
dagordning och handlingar som tillhör varje ärende som ska behandlas vid 
sammanträdet. Till varje ärende finns en tjänsteskrivelse som är utformad av 
förvaltningskontoret. I tjänsteskrivelsen redogörs för ärendets uppkomst, vilken 
utrednings som gjorts i ärendet samt en bedömning som ligger till grund för ett 
förslag till beslut i ärendet. Förvaltningskontoret har formulerat ett förslag till 
beslut i tjänsteskrivelsen och innan beslut fattas i ett ärende lämnar 
ordföranden ordet fritt. Det är nu ledamöter och tjänstgörande ersättare har 
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möjligheter att lämna synpunkter, ställa frågor eller lämna egna förslag till 
beslut, yrkanden. 

Längre förslag till beslut och yrkanden lämnas in skriftligen via e-post till 
sekreteraren under mötets gång eller efter sammanträdet för att säkerställa att 
de blir korrekt återgivna i protokollet. 

I praktiken finns det inte skäl att skilja på betydelsen mellan “yrkande” och 
“förslag till beslut”. I juridisk litteratur förekommer olika synpunkter på vad 
som är skillnaden. Åtskillnad görs ofta med utgångspunkt från 
beredningstvånget i Kommunfullmäktige. Ett “förslag till beslut” i detta 
hänseende är inte berett inför beslut i Kommunfullmäktige till skillnad från ett 
yrkande som är berett. 

Ledamöterna kan använda sig av två kategorier av yrkanden, formella eller 
materiella yrkanden för att påverka beslutsgången i ärendet. Det är viktigt att 
kategorierna av yrkanden behandlas var för sig i en beslutsgång 
(propositionsordning) så att inte ett materiellt yrkande ställs mot ett formellt 
yrkande. Formella yrkanden ska alltid prövas först eftersom de påverkar 
beslutsgången på så sätt att ärendet kanske inte ens kommer att avgöras under 
pågående sammanträde.  

Formella yrkanden 

Bordläggning - Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare inte vill fatta 
beslut vid det pågående sammanträdet kan denne föreslå att ärendet bordläggs. 
Ett ärende som är bordlagt ska vila ostört till nästa sammanträde, vilket innebär 
att det inte får tillföras ytterligare handlingar eller annan utredning. 

I Kommunfullmäktige finns ett särskilt minoritetsskydd som innebär att om 
minst en tredjedel av ledamöterna begär det, ska ärendets behandling 
bordläggas. Minoritetsbordläggning kan bara ske en gång i varje ärende. 
Önskas ytterligare bordläggning vid nästa sammanträde krävs ett vanligt 
majoritetsbeslut. 
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Återremiss - Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare finner att 
beslutsunderlaget inte är tillräckligt eller önskar en mer omfattande beredning 
kan denne föreslå att ärendet återremitteras. I Kommunstyrelse och nämnder 
kan ärendet återremitteras till förvaltningskontoret för ny beredning. När ett 
ärende återremitteras från Kommunfullmäktige är det Kommunstyrelsen eller 
den nämnd som föreslagit Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet, som 
får bereda ärendet en gång till. Den som yrkar på återremiss ska motivera 
varför ärendet önskas beredas på nytt. 

Även återremiss kan begäras av en minoritet i Kommunfullmäktige (en 
tredjedel av ledamöterna). Ett ärende kan dock inte först bordläggas och sedan 
återremitteras eller tvärtom med stöd av minoritetsreglerna. 

Materiella yrkanden 

Bifall - Den som yrkar bifall till ett förslag till beslut är positiv till förslaget 
och anser att ledamöterna ska rösta fram detta förslag. 

Avslag - Den som yrkar avslag är negativ till förslaget och anser därför att 
förslaget inte ska röstas fram utan avslås. 

Ändringsyrkande - Den som föreslår en ändring anser att förslag till beslut ska 
gå igenom med vissa justeringar. 

Tilläggsyrkande - Den som föreslår ett tillägg anser att förslag till beslut ska gå 
igenom men med vissa tillägg.  

6.3.8 Beslutsgång/propositionsordning 
När diskussionen/överläggningen i ett ärende är avslutad ska ordföranden först 
kontrollera vilka förslag som lagts fram (och inte tagits tillbaka). Ordföranden 
föreslår sedan hur beslutsgången ska ske och frågar om den politiska instansen 
kan godkänna förslaget. Sedan lägger ordföranden fram förslagen var för sig så 
att de kan besvaras med ett ja eller nej.  
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Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och 
bekräftar beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs. 

När beslutet är taget är det inte längre möjligt att ifrågasätta vare sig beslutet 
eller beslutsgången på annat sätt än genom överklagande, om inte den politiska 
instansen enhälligt beslutar att medge det. 

Acklamation 
När beslut i ett ärende ska fattas sker detta vanligen genom acklamation. Det 
innebär att ledamöter och tjänstgörande ersättare ropar ja när ordföranden 
frågar om den politiska instansen kan besluta i enlighet med det förslag till 
beslut de stödjer. Ordföranden lyssnar efter vilket förslag som flest anslöt sig 
till. 

Votering/omröstning 
Om ledamöter och tjänstgörande ersättare vill säkerställa vilket förslag som 
flest biträdde vid acklamationen kan omröstning, det vill säga votering, 
begäras. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare har vardera en röst förutom ordföranden 
som får två röster om omröstningen blivit oavgjord. Detta för att ärendet ska 
kunna avgöras. Omröstningen sker alltid öppet förutom i ärenden som avser 
personval. 

6.3.9 Avvikande mening 

Avstå från att delta i beslutet 
En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan välja att avstå från att rösta vid 
omröstning eller delta vid acklamationsbeslut. Ordföranden är dock alltid 
skyldig att rösta när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

Den som önskar avstå från att delta i beslutet ska dock anmäla detta i samband 
med omröstningen eller innan beslutet fattas med acklamation. Det är således 
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inte tillåtet att i efterhand, när beslutet är fattat, anmäla att man inte deltagit i 
beslutet. 

I ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild måste däremot den som 
deltagit i handläggningen av ärendet även delta i beslutet och kan då inte välja 
att avstå från att rösta. Denna regel gäller när beslut kan överklagas med stöd 
av förvaltningslagen. 

Den som väljer att avstå från att delta i ett beslut kan inte reservera sig mot 
beslutet. 

Reservation 
Ledamot och tjänstgörande ersättare har rätt att reservera sig mot ett beslut. 
Reservationen kan avse själva beslutet eller beslutsmotiveringen. 

Reservationsrätt enligt kommunallagen har den som har deltagit i avgörandet 
av ett visst ärende, det vill säga ledamöter och tjänstgörande ersättare. Den som 
inte deltagit i beslutet kan således inte reservera sig mot det. 

Reservation måste anmälas före sammanträdets slut. En person kan anmäla att 
en hel partigrupp reserverar sig mot beslutet. Reservationen kan motiveras 
skriftligen och förs då in i protokollet. Det är praktiskt om reservanten under 
sammanträdet, helst i anslutning till det beslut som reservationen avser, 
anmäler om reservationen kommer att utvecklas närmare skriftligt. 
Reservationstexten ska sändas till sekreteraren via e-post så snart som möjligt 
men senast före tidpunkten för justeringen av protokollet. Ledamot eller 
tjänstgörande ersättare som avstått i en votering har inte har deltagit i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Att lämna en protokollsanteckning innebär att en eller flera ledamöter eller 
ersättare lämnar en förklaring till sin ståndpunkt, sitt röstande eller en 
kommentar till ett beslut. En protokollsanteckning har inte någon juridisk 
bärighet utan är ett uttalande om en politisk vilja.  
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Kommunallagen reglerar inte hur protokollsanteckningar ska hanteras vilket 
innebär att det är upp till varje kommun att besluta om hanteringen. 

I Upplands-Bro kommun finns bestämmelser om hanteringen om 
protokollsanteckningar i kommunens reglemente med gemensamma 
bestämmelser för styrelse och nämnder. I Kommunstyrelse och nämnder har 
närvarande ledamöter och ersättare rätt att delta i överläggningarna och 
uttrycka sin mening genom en protokollsanteckning.  

När en protokollsanteckning önskas läggas ska denna läsas upp under 
sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att möjliggöra detta. 
Ordförande avgör om protokollsanteckningen får tillföras protokollet. Om 
ordförandens bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst avgöra om 
anteckningen ska tillåtas. Godkänd protokollsanteckning ska lämnas skriftligt 
till sekreteraren under sammanträdet eller senast före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 
justering. 

6.3.10  Rapporter, delegationsbeslut och anmälningar 
När beslutsärendena är hanterade av aktuell instans följer punkten ”Rapporter” 
på dagordningen. Under denna punkt rapporterar förvaltningskontoret, ofta 
genom kontorschefen om kontorets löpande arbete.  

På dagordningen finns ofta en lista med delegationsbeslut som fattats sedan 
senaste sammanträdet. Ordföranden ger under denna punkt ledamöter och 
ersättare möjlighet att ställa frågor om delegationsbesluten. Kommunstyrelse, 
Kommunfullmäktige eller nämnd förutsätts inte ta ställning till besluten i sak 
eftersom beslutanderätten redan är delegerad. 

På dagordningen finns även en lista på handlingar som anmälts till 
sammanträdet för kännedom. Vid sammanträdet får de förtroendevalda 
möjlighet att ställa frågor om handlingarna i listan. Inga beslut fattas om 
anmälningarna. 
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6.4 Efter sammanträdet 

6.4.1 Protokoll 
Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden 
protokollförs. Protokollen innehåller information om bland annat vilka 
personer som var närvarande, vilka ärenden som togs upp under sammanträdet, 
och vilka beslut som fattades.  

6.4.2 Justering 
När sekreteraren färdigställt protokollet från ett sammanträde ska det justeras. 
Vid varje sammanträde beslutas om vem eller vilka som utöver ordföranden 
ska justera protokollet. Vid justeringen granskar justerarna att protokollet 
stämmer överens med vad som skedde under sammanträdet. Därefter skriver de 
under protokollets första sida med sin namnteckning och signerar varje 
protokollssida. Ett protokoll ska enligt kommunallagen justeras senast fjorton 
dagar efter sammanträdet. Justeringen är giltig om den sker för hand på papper 
eller digitalt med e-signatur. 

Vid brådskande ärenden kan protokollet eller enstaka paragrafer justeras 
omedelbart efter sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren färdigställer 
protokollet/paragrafen och att ordföranden och utsedda justerare undertecknar 
det omedelbart efter sammanträdet. 

6.4.3 Anslag av protokoll 
När ett protokoll är justerat ska det anslås på den digitala anslagstavlan på 
kommunens hemsida. Från och med denna dag och tre veckor framåt kan en 
kommunmedlem överklaga beslutet. Efter tre veckor vinner beslutet laga kraft 
vilket innebär att beslutet inte längre är överklagningsbart till 
förvaltningsdomstol. Vissa protokoll/paragrafer anslås på den digitala 
anslagstavlan men publiceras inte då de innehåller uppgifter som är skyddade 
av sekretess. 
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6.4.4 Expediering 
När protokollet är justerat och anslaget ska besluten expedieras. Det innebär att 
protokollsutdrag av besluten skickas till de instanser och/eller de personer som 
berörs av besluten.  

6.4.5 Arkivering 
När det har fattats beslut i ett ärende och ärendet har avslutats ska det 
arkiveras. Varje nämnd är arkivbildare och ansvarig för omhändertagande av 
sina allmänna handlingar. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska se till 
att nämnderna, kommunala bolag, stiftelser med flera fullgör sina ålagda 
uppgifter inom informationshanteringsområdet. 
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7 Ordlista 
Adjungera 
Ge utomstående personer närvarorätt på ett sammanträde. 

Ajournering 
Ajournering innebär att uppehåll i ett möte. Det finns flera anledningar att 
ajournera ett möte. En anledning är att politikerna vill diskutera enskilt med 
sina egna partikamrater men det kan också ske vid långa sammanträden för att 
ge deltagarna en paus. 

Anmälningar 
Beslut i ärenden som fattas på delegation och information som de 
förtroendevalda bör ta del av men som inte kräver ett politiskt beslut anmäls till 
de politiska sammanträdena. Detta ger de förtroendevalda insyn i vilka beslut 
som fattas och vad som sker i verksamheterna i kommunen. Detta är av största 
vikt då det är de förtroendevalda är ytterst ansvariga för alla beslut och för vad 
som sker i kommunens verksamheter. 

Anslag av protokoll 
När ett protokoll är justerat ska det anslås på kommunens digitala anslagstavla 
för att besluten som är fattade vid ett sammanträde ska vinna laga kraft. 
Besluten anses vinna laga kraft tre veckor efter anslag. 

Arvode 
Arvode är ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete. Förtroendevalda får 
exempelvis arvode när de deltar i sammanträden som de fått en kallelse till. 

Avslag, avslå 
Avslag innebär att avvika, neka eller säga nej till någonting. Den som yrkar på 
att avslå ett förslag menar att han eller hon inte håller med om förslaget och att 
han eller hon tycker att man inte ska besluta enligt förslaget. 
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Bereda 
Bereda innebär att förbereda en fråga för politiskt beslut. Innan en fråga ska 
avgöras av Kommunfullmäktige måste Kommunstyrelsen alltid bereda frågan. 

Bifall 
Bifalla innebär att godkänna eller säga ja till någonting. Den som yrkar bifall 
till ett förslag menar att han eller hon håller med om förslaget.  

Bordläggning 
Att bordlägga ett ärende innebär att skjuta upp beslut om ärendet till ett senare 
sammanträde. Vid bordläggning får inget nytt tillföras ärendet. 

Dagordning 
En dagordning är en lista över vilka frågor som ska behandlas på ett politiskt 
möte. 

Delegering 
Delegering är att lämna över arbetsuppgifter och rätten att fatta beslut till 
någon annan. Ett beslut som är fattat på delegation kallas delegationsbeslut. 
Vem som har rätt att fatta ett delegationsbeslut finns fastställt i 
delegationsordning för Kommunstyrelse och för respektive nämnd. 

Delegationsordning 
En delegationsordning är en lista över vilka som har fått delegation på att fatta 
beslut i någon annans ställe. 

Diarium 
Ett diarium är ett register över alla handlingar som förvaras i kommunen. 

Entledigande 
Entledigande innebär avslutande av ett uppdrag. Beslut om entledigande i 
Kommunstyrelse och nämnder sker i Kommunfullmäktige. 
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E-post 
Alla ledamöter och ersättare får en kommunal e-postadress i början av sitt 
förtroendeuppdrag. Det går att använda vilken webbläsare som helst för att 
logga in och läsa e-post till Upplands-Bro-adress. Det fungerar oberoende av 
vilken enhet som används (läsplatta, dator eller mobil). För att nå e-posten kan 
man logga in via, outlook.com eller office.com. Det går även att ladda ner 
Outlook-appen via Google Play eller Itunes. 

Fråga 
Ledamöter eller tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige får en fråga 
(tidigare ”enkel fråga”) till Kommunfullmäktige. Syftet med en fråga är att 
inhämta upplysningar. En fråga ska lämnas in skriftligen av en ledamot och ska 
kunna besvaras utan särskild utredning. Frågan får bara debatteras av den som 
ställt frågan om den som besvarar frågan. 

Interpellation 
Ledamöter eller tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige kan ställa en 
interpellation. Det är en fråga som ställs skriftligen och får beröra 
angelägenheter som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 
nämnd har ansvar för.  

Justering 
Justering innebär att kontroll sker av protokollet så att dess innehåll 
överensstämmer med vad som beslutades på sammanträdet. Det är först efter 
justeringen som protokollet är giltigt. De personer som justerar protokollet 
kallas för justerare. 

Kallelse 
En kallelse är ett meddelande om tid och plats för ett politiskt sammanträde. 
Den innehåller ofta information om de ärenden som ska behandlas på mötet. 
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Kommunalråd 
Den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd 
eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 

Kommunmedlem 
Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen. 

Kontraprepositionsvotering 
Omröstning för att få fram ett motförslag som kan ställas mot huvudförslaget. 
Två förslag ställs mot varandra åt gången tills endast ett förslag kvarstår som 
därefter ställs mot huvudförslaget. 

Lägga till handlingarna 
Att lägga ett något till handlingarna innebär att ärendet noteras i protokollet 
utan att beslut tas.  

Medborgarförslag 
Den som är folkbokförd i kommunen får skicka in ett medborgarförslag. Barn 
och ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska 
medborgare som ännu inte fått sin kommunala rösträtt. 

Motion 
En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i 
Kommunfullmäktige. 

Oppositionsråd 
Den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd 
eller en annan benämning som Kommunfullmäktige bestämmer. 
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Paragraf 
Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje beslut får en egen paragraf när 
protokollet skrivs. Paragraf kan också betyda stycke i exempelvis en lagtext. 

Presidium 
Ett presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 
i ett beslutande organ. 

Protokoll 
Ett protokoll är en skriftlig beskrivning av vad som hänt under ett möte. 
Protokollet måste justeras för att bli giltigt. I protokollet finns alla beslut som 
fattas under ett politiskt möte samt alla eventuella yrkanden och alternativa 
förslag till beslut som lagts fram. 

Remiss/remittera 
Remittera innebär att lämna över ett ärende till någon annan part för att ta reda 
på vad de tycker innan ett beslut fattas. 

Reservation 
Den som reserverar sig visar att hon eller han inte håller med om det beslut 
som har fattats och vill friskriva sig från eventuella konsekvenser av detsamma. 

Röstlängd 
Lista med röstberättigade vid sammanträdet. Vid varje sammanträde noteras 
vilka som är närvarande och vilka som tjänstgör som beslutsfattare. I första 
hand är det ledamöterna och i deras ställe kan ersättare träda in. 

Valbarhetshinder 
Innebär att en person inte kan sitta som förtroendevald. En ledamot eller 
ersättare upphör att vara valbar om denne inte längre är folkbokförd i 
kommunen eller inte längre är svensk medborgare. 
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Vinna laga kraft 
När ett protokoll har varit anslaget på den digitala anslagstavlan i tre veckor 
vinner besluten som finns med i protokollet laga kraft. Det innebär att besluten 
inte längre är överklagningsbara till förvaltningsdomstol 

Votering 
En votering är en omröstning. En ledamot som vill att individuella röster ska 
räknas kan vid acklamationsbeslut begära votering istället. 

Yrkande 
Ett yrkande är ett förslag till beslut.  

Återremiss 
När ett ärende återremitteras lämnas det tillbaka med ett tydligt skäl till den 
som har lämnat förslag. Syftet är oftast att frågan ska utredas mer innan beslut 
fattas i ärendet. 
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Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 
gällande läsårstider ställd till KSO Fredrik Kjos 
(M) 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 25 augusti 2021 inkom en interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 

gällande läsårstider. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 

ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 

i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 

ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 

områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 

ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 25 augusti 2021. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 

kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 

Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 

vara betydande för barns livssituation  

Bilagor 

1. Interpellation inkommen den 25 augusti 2021. 

Beslut sänds till 

 Sara Ridderstedt (MP) 
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From: Sara Ridderstedt 

Sent: den 25 augusti 2021 09:21 

To: kommunstyrelsen 
Subject: Interpellation Läsårstider ställd till Fredrik Kjos KSO 
 
 
20210825 Interpellation angående läsårstider ställd till Kommunstyrelsens ordförande Fredrik 

Kjos (M) 
 

Årets sommarlov för eleverna i Upplands-Bro kommun sträckte sig från 9/6 till 24/8. 75 
dagar. 
 

Det är en lång period för förvärvsarbetande föräldrar att försöka lösa livspusslet med 
hemmavarande barn. Pandemin har också påverkat möjligheten att ta hjälp av närstående tex 

far- och morföräldrar. 
 
Många elever har dessutom halkat efter med sina studier under pandemin. Vi har också en 

betydande andel elever som är i behov av särskilt stöd och sina vardagsrutiner. Vi har också 
stora utmaningar med hemmasittare. I vår kommun finns dessutom socioekonomiska 

utmaningar med elever som har svåra hemförhållanden.  
 
Förutsättningarna på hemmaplan för att ge sina barn ett meningsfullt sommarlov ser olika ut. 

 
Hällkanas dagkollo genomfördes veckorna 24 till 27 samt v 33 med väldigt specifika kriterier 

för vilka barn som erbjöds plats, dessutom tas en kostnad ut som de familjer som skulle 
behöva insatsen bäst kanske inte har utrymme till. 
 

1. Finns det möjlighet att korta sommarlovet 2022 för att öka undervisningstiden och minska 
ev social oro och öka antalet skyddsfaktorer sommartid? 

 
2. Finns det möjlighet att utöka undervisningstiden på plats utifrån de elevgrupper som är i 
stort behov av det både socialt och inlärningsmässigt? 

 
3. Vilka skäl ligger bakom ett så långt sommarlov (75 dagar) för vår kommuns elever, hur når 

vi en högre uppfyllelse av kursmålen och en bättre elevhälsa i läsårsplaneringen?  
 
 

Sara Ridderstedt, MP 
 

 
 
Hämta Outlook för Android 
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Interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 
gällande LSS-boende ställd till socialnämndens 
ordförande Martin Normark (L) 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 29 september 2021 inkom en interpellation från Sara Ridderstedt (MP) 

gällande LSS-boende. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 

ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 

i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 

ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 

områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 

ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den29 september 2021. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 

kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 

Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 

vara betydande för barns livssituation. 

Bilagor 

1. Interpellation inkommen den29 september 2021. 

Beslut sänds till 

 Sara Ridderstedt (MP) 
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From: Sara Ridderstedt 

Sent: den 29 september 2021 11:05 

To: kommunstyrelsen 
Subject: Interpellation LSS 
 
 
 

 

20210929 

  
Interpellation ställd till Martin Normark (L) Ordförande Socialnämnden 
  
Socialnämnden föreslås ge socialkontoret i uppdrag att genomföra upphandling av fem 
gruppbostäder enligt LSS som idag drivs i kommunal regi. Upphandlingen skulle omfatta 
gruppbostäderna Rosa Villan, Gula Villan, Parkvägen samt Östervägen. Driftentreprenad ska 
gälla för ytterligare en gruppbostad som för närvarande är under projektering och beräknas 
vara inflyttningsklar under våren år 2023.  
  
Upphandlingen syftar till att uppnå minoritetsalliansens mål för socialnämnden om att öka 
antalet driftsformer inom nämndens ansvarsområde. Vid upphandling av verksamhet enligt 
LOU har nämnden fortsatt stort ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs med fullgod 
kvalitet och att en säker vård- och omsorg erbjuds. Med anledning av utförsäljningen av fyra 
kommunala LSS-boenden vill Miljöpartiet ställa följande frågor: 
  

1. Vad är upphandlingen tänkt att lösa när det gäller kvalitén för brukare, anhöriga och 
personal jämfört med hur verksamheten bedrivs idag. 

2. Finns det omfattande brister i den kommunala driften som framgår av 
kvalitetsuppföljningar av aktuella LSS-bostäder eftersom minoritetsalliansen väljer att 
istället upphandla privata utförare? 

3. I tjänsteskrivelsen för ärendet framgår av stycket om omvärldsbevakning följande: 
“Parallellt med upphandlingsarbete har också några av kommunerna arbetat med att 
se över kostnad per boende hyresgäst och dygn, det vill säga olika typer av 
ersättningsmodeller. Detta underlag kommer vara av vikt när val av ersättningsmodell 
för Upplands-Bro kommun ska arbetas fram. Ersättningsmodellen kommer att 
presenteras närmare i kommande upphandlingsdokument.” Vilken sorts 
ersättningsmodell bedöms bli aktuell och vilka ekonomiska konsekvenser förutspås 
av densamma? 

4. Av handlingarna framgår också att befintlig personal ska erbjudas att arbeta kvar i 
verksamheterna, kan Upplands-Bro kommun ställa det kravet på aktuella 
anbudsgivare och är det förenligt med gällande lagstiftning på tillsvidarebasis, dvs 
med bibehållen anställningstrygghet? 
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Sara Ridderstedt, Klaus Durhagen (MP) 
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Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 
Agenda 2030 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 6 oktober 2021 inkom en interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 

Agenda 2030. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 

ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 

i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 

ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 

områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 

ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 6 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 

kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 

Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 

vara betydande för barns livssituation. 

Bilagor 

1. Interpellation inkommen den 6 oktober 2021. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 
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Upplands-Bro kommunen
kommun@upplands-bro.se

Interpellation

Ställd till Fredrik Kjos, kso

Agenda 2030

Dagens Samhälle har kommit med sin rankinglista över hur långt kommunerna har kommit i sitt 
Agenda 2030-arbete.
Visserligen ligger Upplands-Bro kommun relativt högt, med runt 2/3 av landets kommuner under 
sig i rankingen med 20 poäng med vi ligger ganska långt efter den för oss jämförbara grannen Håbo 
som har 24 poäng. De få kommunenr som ligger i topp har  uppnått 30 poäng.

Vänsterpartiets fråga till kso är, Varför ligger vi, med de satsningar som vi fått föredragna för oss, så 
lågt i rankingen?

Håbo-Tibble den 23 september 2021

Erik Karlsson
gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook nås via hemsidan



113 Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande laddstolpar på kommunala parkeringsplatser - KS 21/0023-22 Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande laddstolpar på kommunala parkeringsplatser : Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande laddstolpar på kommunala parkeringsplatser

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-10-07 KS 21/0023  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 
laddstolpar på kommunala parkeringsplatser 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 6 oktober 2021 inkom en interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 

laddstolpar på kommunala parkeringsplatser. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 

ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 

i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 

ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 

områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 

ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 6 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 

kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 

Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 

vara betydande för barns livssituation.  

Bilagor 

1. Interpellation inkommen den 6 oktober 2021. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 
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Upplands-Bro kommunen
kommun@upplands-bro.se

Interpellation

Ställd till Fredrik Kjos, kso

Laddstolpar på kommunala parkeringsplatser

Frågan om att vi på våra kommunala parkeringsplatser behöver fler 
laddstolpar har ofta väckts av två miljöpartier V och MP men nästan 
inget har hänt på den fronten. När vi slår upp var vi har laddstolpar i 
kommunen får vi nästan skämmas.
Menar vi allvar med att vara en miljökommun är det dags att rappa på 
med utbyggnaden av laddstolpar på kommunens parkeringar.

Vänsterpartiet ställer frågan om när vi får ett antal laddstolpar på kommunens parkeringar som 
kommer att täcka efterfrågan?
Kommer det laddstolpar för cyklar och EU-mopeder för såväl 2- som 3- och 4-hjuliga?

Håbo-Tibble den 23 september 2021

Erik Karlsson
gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook nås via hemsidan
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Interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 
friska barngrupper 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 6 oktober 2021 inkom en interpellation från Erik Karlsson (V) gällande 

friska barngrupper. 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare kan ställa en interpellation till 

ordförande i kommunstyrelse och nämnder som besvaras vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde. Formerna för interpellationer finns reglerat 

i kommunallag och i Kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellationer ska 

ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering och får bara röra 

områden som Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon annan 

nämnd ansvarar för. 

Interpellationer leder inte till något beslut i Kommunfullmäktige. Däremot kan 

ledamöter och tjänstgörande ersättare delta i debatt kring frågan som ställts. 

Beslutsunderlag 

 Interpellation inkommen den 6 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

Möjligheten för ledamöter i Kommunfullmäktige att ställa interpellationer till 

kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnder vid 

Kommunfullmäktiges sammanträden, gör det möjligt att lyfta frågor som kan 

vara betydande för barns livssituation.  

Bilagor 

1. Interpellation inkommen den 6 oktober 2021. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 
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Upplands-Bro kommunen
kommun@upplands-bro.se

Interpellation

Ställd till Fredrik Kjos, kso

Friska barngrupper

Vi har under pandemin upptäckt att både personal och barn i våra 
förskolor har varit friskare än vad som har varit fallet tidigare. Att 
detta till stor del beror på att barn skall hållas hemma i två dagar 
utan symtom torde vara den största orsaken till att färre har blivit 
smittade.

Vänsterpartiet för nu fram frågan om kommunen även framgent, när detta regelverk för att främst 
hålla smittan från covid nu upphör/har upphört kommer att fatta ett beslut om att rekommendera 
föräldrar att ha sina barn hemma under två symtomfria dagar före det att de återkommer i 
kommunal förskola?

Håbo-Tibble den 23 september 2021

Erik Karlsson
gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook nås via hemsidan
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Medborgarförslag om att anlägga farthinder på 
Pettersbergsvägen i Norrboda 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 2 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på 

Pettersbergsvägen i Norrboda. Det är en väldigt trafikerad väg och många 

håller inte hastigheten som är 30 km/h. Med upphöjda farthinder kan man få 

trafikanterna att hålla hastigheten och därmed minska risken för trafikolyckor. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 2 juni 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag. 

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 2 juni 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 2 juni 2021 22:12
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Hej , förslag/ önskar farthinder på
Pettersbergsvägen, då det råder 30 i
hela Norrboda. Då det är väldigt
mycket t rafik som pulserar t ill
Handelsplats via Pet tersbergsvägen
och hast ighet på fler talet fordon utan
problem kan hålla 60-70 kmh, därför
bör farthinder monteras. Det är
mycket små barn som ofta skall korsa
vägen t ill lekparken som ligger på
andra sidan vägen. Mit t förslag är at t
ha upphöjda korsningar då det
samt idigt löser problem et med
möj lighet at t följa högerregeln som
gäller på hela Pet tersbergsvägen Mvh

.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX



116 Medborgarförslag om billigare körkort för ungdomar i kommunen - KS 21/0426-2 Medborgarförslag om billigare körkort för ungdomar i kommunen : Medborgarförslag om billigare körkort för ungdomar i kommunen

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-07-01 KS 21/0426  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Medborgarförslag om billigare körkort för 
ungdomar i kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Gymnasie- och vuxenutbildningen för 

beslut. 

Sammanfattning 

Den 30 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om billigare körkort för 

ungdomar i kommunen. Förslagsställaren anser att ungdomar i kommunen ska 

få tillgång till billigare körkort för att skapa möjligheter till fler jobb för 

ungdomarna. Genom att stötta ungdomar ekonomiskt kan de snabbare komma 

ut i samhället. För att kunna erbjuda billigare körkort så kan man hålla i 

gemensamma teorilektioner och övningskörningslektioner. Förslagsställaren 

uppger även att utgifterna för körkort är dyra och dessa kostnader resulterar 

även till viss del till socioekonomisk segregering. Förslagsställaren menar att 

Upplands-Bro kommun är glesbefolkad och på grund av att det är 

halvtimmestrafik till och från Bro leder det till att många ungdomar känner sig 

tvungna att skaffa körkort för att kunna transportera sig. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 30 juni 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 30 juni 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-07-01 KS 21/0426 

 
 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 

kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 30 juni 2021 14:25 
To: kommunstyrelsen 

Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Vi vill få tillgång till billigare körkort för 

ungdomar inom kommunen, detta för 
att skapa möjligheter till fler jobb för 

våra ungdomar i kommunen men 

också för att ekonomiskt stötta 

ungdomarna så att de snabbare kan 
komma igång i samhället. Vi vill 
genomföra billigare körkort genom 

gemensamma teorilektioner och 
övningskörnings lektioner. 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 

medborgarförslag. 
Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 
så fall skulle kunna ske) 

Motivering: Vi anser att vår kommun 

är glesbefolkad. Av den anledningen 
anser vi att körkort är något som alla 

ungdomar bör ha tillgång till för att 
kunna transportera sig från punkt A till 
punkt B. En körkortskurs är dyr då 

priset ligger på ~15 000–25 000kr då 
allt ska ingå. Dagens samhälle består 

mestadels utav bilar som 
transportmedel och i dagens samhälle 

så är körkort väldigt efterfrågat inom 
de flesta yrken, detta gör att 

ungdomar/vuxna har större behov av 
att skaffa körkort för att exempelvis 

kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
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På grund av att det är 
halvtimmestrafik till och från Bro 

känner många ungdomar sig tvungna 
att skaffa körkort. Kostnaderna är 

höga vilket gör att ungdomar utan 
egen lön eller möjligheter till 
ekonomiskt stöd från föräldrar hindras 

från att röra sig fritt i Stockholm. Det 
finns många konsekvenser, exempelvis 

att mycket av shoppingbutikerna ligger 
på platser som kan vara svåra att 

komma till ifall man inte tar flera 
bussar samt tåg, detta påverkar 

individen ifall denna inte har ett 
körkort då ungdomar är väldigt 

stressade nu för tiden och att hålla 
tiden för lokaltrafiken är också en 
stressfaktor som kan påverka. En 

annan negativ konsekvens för 
individen är att det blir svårare att 

hitta jobb men också för samhället då 

samhället riskerar mer arbetslöshet 

vilket i sin tur leder till sämre ekonomi 
hos familjer och detta gör att barn och 

ungdomar blir utsätta för mer 
ojämlikhet. Hela denna process blir 

som en ond cirkel och påverkar både 
individen och samhället negativt. Det 
kanske är sant att färre ska åka med 

bilar för miljöns skull men samtidigt 

ökar användningen av elbilar i dagens 

samhälle enormt vilket leder till att 
fossila bränslen sakta försvinner från 

samhällets gator och detta leder till att 

folk fortfarande kan använda sig av 

bilar utan att det påverkar miljön. 
Dessutom visar studier att man lär sig 

bättre när man studerar i grupp och 
har någon som undervisar än att 

plugga självständigt vilket är positivt 

då det blir enklare att fästa reglerna i 
trafiken som i sin tur leder till att 

trafikolyckor bland unga minskar då de 
är mer medvetna om de regler som 

finns i trafiken. Detta leder till i sin tur 
till minskade dödstal och hjälper 

Sverige att uppnå nollvisionen. Vi vill 
ha sänkta priser på 

körkortsutbildningar för att vi har 
undersökt hur efterfrågat billigare 
körkort är i vår kommun och 100% 
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ut av delt agarna svarade “ j a” p å f råg an
om dom vill ha billigare körkort , några
exempel på ungdomarnas resonemang
är “Fö r at t j ag är vu x en o ch vet at t
ut gift erna för körkort är dyra och
dessa kostnader resulterar även i viss
s o cio eko n o mis k s eg reg er in g .” & “D et
är för dyrt , vi unga har int e t illgång t ill
s å mycket p en g ar! ” .

De t ta ä r e t t mail f rå n Upplands-Bro Kommun g enere rat av ve rkt yget Pro ofX
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-08-24 KS 21/0477  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om utökad kollektivtrafik i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning 

Den 9 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken 

i Upplands-Bro kommun. Förslaget är att Upplands-Bro kommun tillsammans 

med SL inför kvartstrafik för pendeln till Bro, samt att busstrafiken utökas med 

fler avgångar i timmen. Detta för att underlätta för alla som pendlar till skola 

samt arbete. Enligt förslagsställaren skulle en utökad kollektivtrafik underlätta 

kommuninvånarnas vardag. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 9 augusti 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 9 augusti 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Samhällsbyggnadskontoret, Kommunstyrelsen 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 

kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 9 augusti 2021 15:26 
To: kommunstyrelsen 

Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Vår ambition och våra förhoppningar 

är att utöka kollektivtrafiken i och till 
Upplands-bro. Vi vill etablera en 

utökad kollektivtrafik här i Upplands-

Bro. Flera avgångstider på busslinjen 

555 mellan Låssa Kyrka och 
Kungsängens station. Vi vill ha 
kvartstrafik till Bro på Rosa linjen 43. 

Vi vill har flera avgångar på busslinje 
559 mellan Textilvägen och 

Kungsängens station. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 
genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Vår ambition och våra förhoppningar 
är att utöka kollektivtrafiken i och till 

Upplands-bro. Kollektivtrafiken 
påverkar vår vardag hela tiden, ett 
exempel är när vi ungdomar ska åka 

till och från skolan. Tågen åker varje 
halvtimme till och från Bro, samtidigt 

åker bussarna till Kungsängen en gång 
i timmen. Vi föreslår att Upplands-bro 

tillsammans med SL inför kvartstrafik i 
Bro, samt bussar med fler avgångar i 

timmen. Det handlar inte bara om oss 
ungdomar, dem vuxna som jobbar 

utanför Bro och som pendlar till jobbet 
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har det också svårt . När t ågen bara
åker en gång var je halvt imme är
konsekvenserna at t man kommer för
sent . Vissa kan anse at t det bor för få i
vår kommun för at t införa kvart st raf ik i
pendelt raf iken och fler avgångar i
busslinj erna, men vi anser at t t iderna i
kollekt ivt raf iken drabbar alldeles för
många i vår kommun för at t kunna
vara en del av vardagen som går at t
ignorera. Det f inns inga andra
alt ernat iv än pendelt ågen. Det finns
inga bussar som åker ut anför
Upplands- Bro kommun. Kungsängen
har kvart st raf ik, men bussarna som
åker t ill Kungsängen från Bro åker
bara en gång i t immen. Det result erar
t ill at t man inte heller kan t a sig t ill
Kungsängen för at t däreft er åka
vidare. Dessut om är
halvt immest rafiken i kommunen
problemat isk. Bussarna är oft a fulla,
vid bussförs eningar missar man
pendeln samt at t halvt immest rafiken
förs vårar at t komma i t id. V måste
vara i skolan 40 minuter innan vi
börj ar endast på grund av de få
avgångarna i kollekt ivt raf iken. Det
håller int e! Vi har en idé, i st ället för
at t ha olika bussar t ill olika st ällen så
kan man ha färre bussar som har f ler
avgångst ider och som går t ill flera
plat ser. Oavset t met od behövs en
ut ökning i kollekt ivt raf iken i Upplands-
Bro! Vi behöver kvartst rafik här i Bro.

De t ta ä r e t t mail f rå n Upplands-Bro Kommun g enere rat av ve rkt yget Pro ofX
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-06-30 KS 21/0424  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om en ny väg för genomfart 
förbi Bro Gårdstad 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 29 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny väg för 

genomfart förbi Bro Gårdstad. Förslaget är att dra en förbifartsväg bakom/vid 

sidan av hela området som kan löpa från rondellen i Kvista och in i skogen och 

sen ut på Rösaringsleden efter Rättarboda. Förslagsställaren menar att det på 

detta sätt leds all genomfartstrafik på sidan om Bro Gårdstad och minskar 

risken för olyckor. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslaget inkommet den 29 juni 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslaget inkommet den 29 juni 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 29 juni 2021 15:24 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Förbifart Bro Gårdstad. Rösaringvägen 

går igenom det nya Bro 
Gårdstaden/Tegelhagen. Denna 
"genomfart" mot Rättarboda, 

Lindormsnäs, Smidö, Ådö och 
Säbyholm är nu redan trång med 
parkeringar utmed vägen. På den 

sträcka som går genom Bro 
Gårdstaden (700 m) finns 6 
övergångställen!! Med 2 skolor på 

varje sida om vägen finns det 
uppenbara risker för incidenter med 
kommande trafik. Framförallt när Ådö 

och Säbyholm har byggt sina 
villaområden. Mitt förslag är att dra en 
förbifartsväg bakom/vid sidan av hela 

området som kan löpa från rondellen i 
Kvista och in i skogen och sen ut på 
Rösaringsleden efter Rättarboda. På 

detta sätt leds all genomfartstrafik på 
sidan om Bro Gårdstad. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 

medborgarförslag. 

Min främsta motivering är säkerheten 
för främst alla barn som kommer 
trafikera alla dessa övergångställen 

till/från skolan samt övriga boenden 
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Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

utmed denna "t rånga" genomfartsled
med tung t rafik som kommer öka nu
efter pandemin t ill både Kursgårdar
och övriga företag samt pendlare som
ska t ill Bro Stat ion.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-06-23 KS 21/0408  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att bygga en 
utomhusbassäng samt relaxavdelning i 
Upplands-Bro simhall 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 22 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en 

utomhusbassäng samt relaxavdelning i Upplands-Bro simhall. Förslagsställaren 

menar att denna form av avkoppling kommer invånarna till gagn, då det 

befrämjar människors hälsa och välbefinnande. Alla har inte råd med massage 

på salong, men på en relaxavdelning ingår detta. Det skulle vara ett stort lyft 

för Upplands-Bro kommuns simhall samt för invånarna. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 22 juni 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 22 juni 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 22 juni 2021 21:22 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

RELAXAVDELNING+ Bassäng Utomhus 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

FÖRSLAG: Upplands-bro kommun 

saknar Rekreation och avkoppling i 
form av en separat 
RELAXAVDELNING/för vuxen inomhus 

och BASSÄNG utomhus/för alla. 
Alltså..En SEPARAT SpaAvdelning för 
vuxna med Bubbelpool, Kallbad, Dusch 

och Ångbastu samt rum för 
avkoppling..och en utomhusbassäng . 
Denna fantastiska vattenoas är en lisa 

för kropp o Själ! Tänker mig i 
anslutning till simhallen i Bro. Vi var 

många, som förr tog oss till 
Jakobsbergs gamla simhall, men som 
numera åker iväg till Bålsta Simhall 

eller Sigtuna Midgårdsbadet.. Min 
tanke är att denna form av avkoppling 
kommer invånarna till gagn, då det 

befrämjar människors hälsa och 
välbefinnande. Alla har inte råd med 
massage på salong, men på en 

relaxavdelning ingår detta. Även 
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bilt rafiken begränsas t ill och från andra
kommuner som har dessa
oaser+ utebassäng för sina
medborgare. Det skulle vara et t stort
lyft för Upplands-bro kommuns simhall
samt för invånarna Slut på förslag

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om utomhusbad samt 
bassänger för yngre barn 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidskontoret för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 juli 2021 inkom ett medborgarförslag om att anordna ett utomhusbad 

samt bassänger för yngre barn. Förslagsställaren uppger att under de senare 

åren har vår närmsta badplats Lillsjön blivit mycket populär på gott och ont. Ett 

sätt att avlasta badplatsen och Lillsjön från så mycket folk är att bygga och 

öppna ett utomhusbad någonstans i Kungsängen. Anlägga pooler där barn, 

ungdomar och vuxna kan simma och leka samt eventuellt också några plask-

bassänger för yngre barn runt om i kommunen, både i Kungsängen och i Bro. I 

Stockholms Stad och andra kommuner fungerar det utmärkt och är ett 

alternativ för familjer med yngre barn. Utomhusbadet skulle förutom att avlasta 

Lillsjön ge kommunens ungdomar arbetstillfälle under sommaren samt att 

kommunen skulle kunna ta ett inträde för besökare. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 7 juli 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 7 juli 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0430 

 
 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 

kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 7 juli 2021 13:26 
To: kommunstyrelsen 

Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 
 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Utomhusbad med bassänger samt 

”plaskisar” för yngre barn 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 
så fall skulle kunna ske) 

Under de senare åren har vår närmsta 
badplats Lillsjön blivit mycket populär 

på gott och ont. Ett sätt att avlasta 
badplatsen och Lillsjön från så mycket 

folk är att bygga & öppna ett 
utomhusbad någonstans i Kungsängen, 

kanske Gröna Dalen eller annan plats. 
Pooler där barn, ungdom och vuxna 

kan simma och leka samt eventuellt 
också några plaskis-bassänger runt om 

i kommunen, både Kungsängen och 
Bro. I Stockholms Stad och andra 
kommuner fungerar det utmärkt och 

är ett alternativ för familjer med yngre 
barn. Utomhusbadet skulle förutom att 

avlasta Lillsjön ge kommunens 
ungdomar arbetstillfälle under 

sommaren eventuellt samt att 
kommunen skulle ta ett inträde för 

varje familj/person. 
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De t ta ä r e t t mail f rå n Upplands-Bro Kommun g enere rat av ve rkt yget Pro ofX
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-10-08 KS 21/0295  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Medborgarförslag om basketkorgar vid 
Råbystigen i Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 25 april 2021 inkom ett medborgarförslag om basketkorgar vid Råbystigen 

i Bro. Förslagsställaren anser att kommunen behöver sätta upp nya 

basketkorgar vid den befintliga basketplanen vid Råbystigen i Bro. 

Basketplanen har tidigare använts flitigt men då korgarna ej är tillgängliga för 

att spela basket i dagsläget så ges inte den möjligheten längre. 

Beslutsunderlag 

 Medborgaförslag inkommet den 25 april 2021. 

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 25 april 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se

Sent: den 25 april 2021 22:27
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Inskic kade svar

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Hej jag vill at t ni fixar korgar t ill
basketplanen vid råbyst igen bakom
dagiset .

Mot ivering (Här kan du
lämna en mer ut för lig

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Jag använde denna plan väldigt
mycket då den ligger nära t ill m in
bostad, Så det är dystert at t korgarna
ej är t illängliga då jag vill gå ut och
spela basket på denna plan.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-08-30 KS 21/0051  

Kommunstyrelsen 
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Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn 
och säte i Käppalaförbundets förbundsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets 

förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan 

Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till 

hemställan 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande 

Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan  

Sammanfattning 

Käppalaförbundet har inkommit med en hemställan om att ändra §1 

Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning. Bakgrunden 

till förändringen är att Knivsta kommun anmält intresse av ett medlemskap i 

Käppalaförbundet. Knivsta kommun kommer enligt det föreslagna avtalet stå 

för samtliga kostnader förknippade med anslutningen samt även betala en 

anslutningsavgift.   

Förbundets fullmäktige anser att anslutning kan motiveras av följande faktorer 

 Förbundets medlemmar tar inga ekonomiska risker då inga 

investeringar belastar förbundet. Projekt for anslutning sker utanför 

förbundets förvaltning. 

 Ett beräknat täckningsbidrag som minskar avgifterna med 6,6 - 7,6 Mkr 

per år för de nuvarande kommunerna plus anslutningsavgiften på 40-90 

Mkr. 

 Mälaren som dricksvattentäkt avlastas framförallt organiska miljögifter 

och läkemedelsrester vilket i förlängningen kan motverka 

investeringsbehov i dricksvattenverk i medlemskommunerna. 

 Ingen betydande inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige godkänna 

hemställan.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-08-30 KS 21/0051 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30  

Barnperspektiv 

Ärendet har liten påverkan på Upplands-Bro kommun. Säkerställandet av en 

god hantering av avloppsvatten i regionen har en positiv inverkan på samhället 

i stort.  

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Hemställan från Käppalaförbundet med bilagor 

Beslut sänds till 

 Käppalaförbundet 
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From:  
Sent: den 27 augusti 2021 12:54 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i 

Käppalaförbundets förbundsordning 
Attachments: Hemställan knivsta_Upplands-Bro.pdf; Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-

KF.pdf; Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning.pdf; Bilaga 3 
Överlåtelseavtal Sigtunatunnel.pdf; Bilaga 4 Utredning anslutning Knivsta-
KF.pdf 

 
Hej, 
Översänder hemställan till kommunfullmäktige. 
 
VD  står gärna till  förfogande ifall kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
önskar en föredragning av ärendet. 
 
Med vänlig hälsning 

 

Förbundssekreterare/Huvudregistrator 

Käppalaförbundet 

 
 

 

 

 

Webbplats: www.kappala.se 

Facebook: www.facebook.com/kappalaforbundet 

Instagram: www.instagram.com/kappalaförbundet 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/kappalaförbundet 

 

 

 
 

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. Vi tar 

också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till 

samhällets kretslopp. 

 

 
Information om personuppgiftsbehandling  
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på Käppalaförbundets webbplats 

om vår behandling av personuppgifter: http://www.kappala.se/Om-Kappalaforbundet/behandling-av-personuppgifter/ 
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KÅ P PA LA

Kommunfullmaktige i Upplands-Bro

Datum

2021-08-26

Diarienummer

KF2017-150

Handlaggare

Erik Båvner

Projektnummer

Hemstallan om att andra $ 1 Medlemmar, namn och sate i Kappalaforbundets
forbundsordning

Skal till hemstallan
I Kappalaforb undets Forbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt
godkannande for att andra Forbundsordningens paragraf 1 Medlemmar, namn och sate.

Knivsta kommun har 2017-05-29 i en skrivelse anmalt intresse av ett medlemskap i
Kappalaforbundet.

Ansokan har i samråd med Kappalaforbundets nuvarande medlemskommuner utretts
avseende tekniska, miljomassiga, juridiska och ekonomiska utgångspunkter.

Utredningen (Bilaga 4) visar att en anslutning av Knivsta till Kappalaforb undet med for att
forbundet tillf5rs fler medlemmar att dela på de i huvudsak fasta kostnader som
reningsatgarderna genererar. Nettokostnaden per ansluten abonnent minskar således ju fler
som delar på kostnaden så lange som kapaciteten i anlaggning arna kopplade till
verksamhetstillståndet så medger. Den tidigarelaggning av kapacitetshoj ande investeringar
och dårmed forenliga investeringsutgifter som erfordras genom tillskottet av abonnenter från
Knivsta kommun kompenseras av anslutningsavgiften som Knivsta kommun erlagger vid
anslutningen. Den beraknas som en andel av Kappalaforb undets bokford a varde av
anlaggningstillgangar vid anslutningstidpunkten.

Samtidigt som nuvarande medlemskommuner far lagre avgifter genom anslutningen kommer
dessutom vattenkvaliteten i Malaren, dar medlemskommunerna hamtar sitt dricksvatten, att
forbåttras då en potentiell fororeningskalla elimineras.

Anslutningen forutsatter att Knivsta kommun genomfor samtliga atgarder for anslutning till
Kappalaf rbundets tunnelsystem med egna medel.

Kappalaforbundet

Post Box 3095, 181 03 Lidinga Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se
Besok Sodra Kungsvagen 315, Liding o
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Kappalaforbundet 2 (3)

Knivsta kommun kommer att ansluta sin spillvattenledning till Sigtunatunneln i Marsta som
idag ags av Sigtuna kommun via dotterbolaget Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Denna
tunnel foreslas overlatas till Kappalaforb undet for 1,00 SEK for att sakerstalla en effektiv
distribution av de bagge kommunemas spillvatten. 6 verlåtelsen samordnas med
anslutningen av Knivsta kommun efter att underhallsatgarder utfort s i tunneln av nuvarande
a.gare for att garantera att tunnelns skick och kapacitet motsvarar Kappalaforb undets ovriga
tunnelsystem vid overlatelsetidpunkten.

Forbundets fullmåktige anser att anslutning kan motiveras av folj ande faktorer

Forbundets medlemmar tar inga ekonomiska risker då inga investeringar belastar
forbundet. Proj ekt for anslutning sker utanfor forb undets forvaltning.

Ett beråknat tåckningsbidrag som minskar avgiftema med 6,6 - 7,6 Mkr per år for de
nuvarande kommunema plus anslutningsavgiften på 40-90 Mkr.

Malaren som dricksvattentåkt avlastas framforallt organiska milj ogifter och
låkemedelsrester vilket i forlangningen kan motverka investeringsbehov i
dricksvattenverk i medlemskommunema.

Ingen betydande inverkan pa Kappalafr b undets framtid a kapacitet.

Forslag till heslut
Kappalaforbundets forbundsfullmaktige hemstaller

att  Upplands-Bro som medlemskommun i Kappalaforbundet godkanner de forandringar i
Kappalaforb undets forbundsordning som ovanstående beslut medfor (bilaga 2)

att  godkanna bilagt forslag till anslutningsavtal mellan Kappalaforb undet och Knivsta
kommun (bilaga 1)

att  godkanna bilagt forslag till overlatelseavtal Sigtunatunneln (bilaga 3)

Lidinga 202 1-08-26

Forbundsstyrelseordf rande, Kappalaf rbundet

Kappalaforbundet

Post Box 3095, 181 03 Lidingo  Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post  kappala@kappal a.se  Webbplats  www.kappala.se
Besok Sodra Kungsvagen 315, Lidingo
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Kappalaforbundet 3 (3)

Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Anslutningsavtal Knivsta-Kappalaforb undet
Forandring av forbundsordning
Overlåtelseavtal Sigtunatunneln
Utredning anslutning Knivsta - Kappalaforbundet

Kappalaforb undet

Post Box 3095, 181 03 Lidinga  Telefon 08-766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post  kapp ala@kappa la.se  Webbplats  www.kappala.se
Besok Sd ra Kungsvagen 315, Lidingo
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

Anslutningsavtal mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet 
Mellan Knivsta kommun med organisationsnummer 222000- 3013, nedan kallat kommunen, och 
Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117, nedan kallat förbundet, träffas härmed 
följande avtal angående anslutning av avloppsvatten från kommunen till förbundets anläggningar, 
varmed i det följande avses förbundets reningsverk (Käppalaverket), tunnelsystem och övriga 
anläggningar som ägs och drivs av förbundet. 

Med anslutningspunkten avses i detta avtal den punkt vid förbundets tunnelsystem i Sigtuna 
kommun där avloppsvatten från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning. Den närmare 
gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser anslutningspunktens exakta placering 
och utformning ska preciseras i samband med projektering och utgår från Käppalaförbundets ”Policy 
för anslutningar”. 

Med anslutningstidpunkten avses i detta avtal den dag då avloppsvatten från kommunen börjar 
avledas till och mätas vid anslutningspunkten. Käppalaförbundets styrelse fastställer när 
anslutningstidpunkten infallit.   

§ 1 
Kommunen ska på nedan angivna villkor samt vid vart tillfälle gällande förbundsordning till 
förbundets anläggningar ansluta och avleda avloppsvatten från de områden som framgår av kartan i 
bilaga 1 till detta avtal (områden inom blå avgränsningslinje). Övriga områden inom Knivsta kommun 
(inom röd avgränsningslinje) ingår ej i anslutningen men kan komma att anslutas genom separata 
anslutningsavtal vid senare tillfällen.   

Förbundet har med anledning av kommunens anslutning ingått avtal med Sigtuna kommun m.fl. 
enligt vilket förbundet förvärvar tunnelsystem i Sigtuna kommun. Förvärvet av tunnelsystemet 
fullbordas, förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls, den dag då kommunen börjar avleda 
vatten till förbundets anläggning. Referenser i detta avtal till förbundets anläggning innefattar dock 
nämnda tunnelsystem i Sigtuna, oaktat att äganderättsövergången ännu inte har fullbordats.  

Käppalaförbundet medger att Kommunen ställer Knivstavatten AB som fakturamottagare och 
primärt betalningsskyldig för avgifter och betalningar enligt detta avtal. Kommunens 
betalningsskyldighet kvarstår dock oinskränkt.  

§ 2 
Avloppsvattnet från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning vid anslutningspunkten. Mätning 
av flödet ska ske genom förbundets försorg. Ledningar fram till anslutningspunkten ombesörjs 
genom kommunens försorg, vilka ledningar inte ska ingå i förbundets anläggning och således inte 
ägas av förbundet.  

Kommunen ska på egen bekostnad inrätta mätutrustning (och tillhörande utrustning) i anslutning till 
kommungränsen mellan Sigtuna kommun och kommunen. Mätrustningen (och tillhörande 
utrustning) ska ägas av förbundet genom att sådan egendom överlåts till förbundet på 
anslutningstidpunkten för en köpeskilling om (1) krona, varefter underhållsansvaret övergår till 
förbundet. Den närmare gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser placering,   
ägande, underhåll och liknande ska preciseras i samband med projektering. Förutsättningarna i § 3 
om förbundets godkännande av leverantör/entreprenör och garantirättigheter m.m. ska också gälla 
avseende mätutrustningen.  
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§ 3 
Kommunen ska ombesörja och bekosta utförandet av de anläggningar och installationer (inklusive 
men inte begränsat till mätutrustning och en eller flera pumpstationer) som erfordras för att ansluta 
kommunens avloppsystem till förbundets anläggning. Förbundet ska godkänna den entreprenör 
och/eller leverantör som ska utföra arbetena samt avtal med sådan entreprenör/leverantör och 
garantirättigheter mot leverantör/entreprenör ska tillfalla förbundet, i den mån egendomen ska ägas 
av förbundet. Om det påkallas av förbundet ska ett särskilt avtal om installationsarbeten m.m. ingås.  

§ 4  
Efter ansökan från kommunen till förbundet ska nya anslutningar till förbundets anläggning prövas av 
förbundets förbundsstyrelse, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat.  

För det fall sådan ny anslutning till förbundets anläggning godkänns av förbundet ska parterna, om 
det påkallas av förbundet, ingå ett särskilt avtal om installationsarbeten och andra liknande arbeten i 
enlighet med villkoren i § 3, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat. 

§ 5 
För anslutna områden och avlopp till förbundets anläggning enligt 1 § ska gälla vad som föreskrivs i 
vid varje tidpunkt gällande förbundsordning för förbundet. 

§ 6 
Kommunen ska erlägga avgifter till förbundet från anslutningstidpunkten. Avgifterna beräknas i 
enlighet med vid varje tidpunkt gällande förbundsordning. 

§ 7 
Kommunen utser från anslutningstidpunkten förbundsfullmäktigeledamöter enligt vid varje tidpunkt 
gällande förbundsordning. 

§ 8 
För rätten att avleda avloppsvatten från anslutna områden enligt § 1 ska kommunen erlägga en 
anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ska motsvara kommunens andel av förbundets bokförda 
värden på anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten. Vid beräkningen ska kommunens andel av 
bokförda värden anses motsvara kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som 
belastar förbundets anläggning vid anslutningstidpunkten.  

En tilläggsavgift, som del av anslutningsavgiften, ska erläggas om kommunens andel av den totala 
mängden personekvivalenter som belastar förbundets anläggning har ökat vid en avräkning som ska 
ske vid det årsskifte som inträffar närmast efter fem år efter anslutningstidpunkten. Tilläggsavgiften 
ska beräknas som kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som belastar 
förbundets anläggning vid avräkningen, multiplicerad med förbundets bokförda värden på 
anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten, varvid avdrag ska göras för det belopp som tidigare 
erlagts. 

Antalet personekvivalenter som belastar förbundets anläggning ska beräknas i enlighet med vid varje 
tidpunkt gällande förbundsordning. 
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§ 9 
Anslutning av kommunens avloppsvatten till förbundets anläggning, varvid kommunen äger rätt att 
påbörja ledning av vatten till förbundets anläggning, ska ske vid tidpunkt som förbundet anger (vilket 
således är anslutningstidpunkten) och förutsätter att följande villkor är uppfyllda. 

- Förbundets förbundsfullmäktige samt kommunfullmäktige i kommunen och samtliga 
medlemskommuner ska ha fattat lagakraftvunna beslut om godkännande av detta avtal och 
nödvändiga ändringar i förbundsordningen och därmed om kommunens inträde som 
medlem i förbundet samt att giltighetsvillkoren i överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln 
(se § 1 ovan) har blivit uppfyllda.  

§ 10 
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra 
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista 
hand av svensk domstol. 

 

Bilaga 1. Karta över anslutna områden i Knivsta kommun 

 

 

Lidingö 2021-xx-xx   Knivsta 2021-xx-xx 

 

 

Käppalaförbundet   Knivsta Kommun 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
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Bilaga 2  Förändringar i Käppalaförbundets förbundsordning 

Förslag på ändringar i förbundsordning till Käppalaförbundet 
Med anledning av att Knivsta kommun ansökt om och eventuellt beviljas medlemskap i 
Käppalaförbundet föreslås följande ändringar och nya lydelser i den förbundsordning som godkänts 
och tillämpas vid Knivsta kommuns anslutningstidpunkt. Förändringarna i förbundsordningen föreslås 
träda i kraft vid anslutningstidpunkten som enligt anslutningsavtalet mellan Knivsta kommun och 
Käppalaförbundet fastställs av Käppalaförbundets styrelse under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner godkänt nedanstående ändringar i de angivna paragraferna (föreslagna 
ändringar är gulmarkerade): 

Nu gällande Förbundsordning Förslag på ny Förbundsordning 
Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019 
och har därefter antagits av medlemskommunernas 
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 1 april 
2020. 

Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde xxxx-xx-xx och har 
därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige. 
Förbundsordningen träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt xxxx-xx-xx. 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet. 
 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-04-01. 
Föregående förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01 
upphör samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt som fastställs av Käppalaförbundets 
förbundsstyrelse. Föregående förbundsordning upphör 
samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
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Bilaga 3  Överlåtelseavtal Sigtunatunnel 

Överlåtelseavtal Sigtunatunneln 
Angående överlåtelse av Sigtuna kommuns avloppstunnel (Sigtunatunneln) mellan Moralund och 
Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsbys kommun till Käppalaförbundet. 

1 Parter 
Säljare: Sigtuna Kommun med organisationsnummer 212000-0225 via det helägda bolaget 

Sigtuna Vatten och Renhållning AB med organisationsnummer 556959-9516 

Köpare: Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117 

Nyttjare: Käppalaförbundet, Sigtuna kommun och Knivsta kommun 

2. Bakgrund
Knivsta kommun avser att avleda sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets anläggning via förbundets 
tunnelsystem. För att nå tunnelsystemet ansluts Knivsta kommuns avloppsvatten genom 
överföringsledningar till Sigtunatunneln i Sigtuna kommun. Därefter transporteras avloppsvattnet 
från både Sigtuna kommun och Knivsta kommun via tunneln till Käppalaförbundets huvudtunnel via 
en anslutning vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Eftersom Sigtuna kommun är medlem och Knivsta kommun avser att bli medlem i Käppalaförbundet  
och Sigtunatunnelns anläggning i huvudsak motsvarar Käppalaförbundets huvudtunnelsystem i 
konstruktion har parterna enats om att Käppalaförbundet bör överta Sigtunatunneln för framtida 
bruk.  

För att säkerställa att övertagandet inte innebär några negativa konsekvenser för övriga medlemmar 
i Käppalaförbundet har följande förbehåll för övertagandet i och med detta avtals tecknande 
överenskommits. 

3. Tunnelsträckning och mätning av flöden
Den övertagna tunneldelen sträcker sig från Moralund till Löwenströmska sjukhuset och är 
sammanlagt ca 13.000 meter lång. Det finns idag ca 18 olika påslag på huvudtunneln direkt eller 
indirekt via anslutna sidotunnlar. I bilaga 1 anges den övertagna tunnelanläggningen som utgör 
Sigtunatunnelns huvudsträckning (benämnd som Sigtunatunneln i detta avtal). Inga påslag eller 
bitunnlar ingår i överlåtelsen som endast avser de tunneldelar där spillvatten från Sigtuna kommun 
och Knivsta kommun leds gemensamt.

Med överlåtelsen av Sigtunatunneln följer även de vattendomar och servitut avseende rätten att 
ianspråkta mark för Sigtunatunneln och dess tillgänglighet. Sigtuna kommun ska tillse att dessa 
rättigheter formellt överförs till Käppalaförbundet eller Käppalaförbundets fastighet. Sigtuna 
kommun står för de eventuella kostnader som detta medför. 

Kvista kommun förbinder sig att innan anslutning till Sigtunatunneln på egen bekostnad anordna en 
mätning av sina flöden som ansluts till Sigtunatunneln enligt anvisningar och godkännande från 
Käppalaförbundet.  

4. Tunnelns skick
Tunneldelarna enligt bilaga 1 som överlåts ska vara i gott skick och i vart fall motsvara det skick och 
kvalitet som Käppalaförbundets övriga tunnelanläggningar, vilket säkerställer låga framtida 
underhållskostnader för förbundet. Käppalaförbundet genomför därför innan övertagandet en 
besiktning av tunnelsystemet. Skulle brister eller avvikelser från förbundets tekniska standard
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uppmärksammas vid denna besiktning ska Sigtuna kommun på egen bekostnad omedelbart åtgärda 
dessa brister senast i samband med överlåtelsen enligt punkt 9 nedan.  

I bilaga 2 till detta avtal finns en sammanställning över åtgärder som Sigtuna kommun ska genomföra 
för att säkerställa tunnelns skick vid övertagandet. Skulle brister ändå kvarstå äger Käppalaförbundet 
rätt att fakturera Sigtuna kommun faktiska kostnader för åtgärdande av kvarstående brister. 

5. Anslutningar längs tunneln
Samtliga anslutningar på den övertagna tunneln ska kartläggas och inspekteras. Käppalaförbundet 
och Sigtuna kommun upprättar sedan vid behov avtal gällande påslagen i enlighet med den standard 
som förbundet tagit fram för anslutningar, om inte vid var tid gällande förbundsordning anger annat.

6. Ventilation av tunneln och påslag
Sigtunatunnelns system för ventilation, med ett undertryck enligt den standard som 
Käppalaförbundet tillämpar i sitt övriga tunnelsystem, ska överlåtas till Käppalaförbundet

7. Ekonomisk kompensation
Käppalaförbundet erlägger en krona (1 SEK) för övertagande av Sigtunatunneln med tillhörande 
ventilationsutrustning i enlighet med detta avtal.

8. Avtalets giltighet
Avtalet är villkorat av att det godkänns av Käppalaförbundets förbundsfullmäktige samt dess 
medlemskommuner, Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten och Renhållning AB samt Knivsta kommun 
genom lagakraftvunna beslut, samt att giltighetsvillkoren i anslutningsavtal mellan Knivsta kommun 
och Käppalaförbundet har blivit uppfyllda.

9. Tidpunkt för överlåtelsen
Överlåtelse av Sigtunatunneln fullbordas det datum då Knivsta kommun ansluter sitt avloppsvatten 
till anslutningspunkten (på sätt som närmare anges och definieras i anslutningsavtalet mellan Knivsta 
kommun och Käppalaförbundet) och börjar leverera avloppsvatten till Käppalaförbundets 
anläggning. På den nämnda dagen övergår äganderätten och ansvaret för tunnelanläggningen till 
Käppalaförbundet.

10. Tvister
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra 
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista 
hand av svensk domstol.

Bilagor till detta avtal: 

Bilaga 1 Ritningar, kartor och beskrivningar över övertagen egendom 

Bilaga 2 Brister i egendomen att åtgärda innan övertagande 

Lidingö xxxx-xx-xx 

Käppalaförbundet Sigtuna kommun Sigtuna Vatten och Renhållning AB 

Knivsta kommun 
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1. Sammanfattning 
Den föreslagna lösningen för anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet visar på 
en tydlig ekonomisk nytta för befintliga medlemskommuner. Förslaget bygger på att Knivsta 
kommun ansluts till Käppalaförbundet utan att belasta förbundet med några 
investeringsutgifter. Knivsta kommer i stället att genom sin medlemsavgift att dela på 
Käppalaförbundets fasta kostnader för anläggningarna och dess drift. Avgifterna beräknas 
minska med 6,6 – 7,6 MSEK per år för förbundets nuvarande medlemmar i och med att 
Knivsta ansluts till förbundet. Detta utgör täckningsbidraget per år för deras medlemskap 
exklusive anslutningsavgiften på ca 40-90 MSEK som påverkar den årliga särintäkten med 
ytterligare + 2 - 4,5 Mkr i 20 år.  
 
Den anslutningsavgift som föreslås motiveras med att Knivsta kommun köper in sig i de 
anläggningar som redan finns och som bekostats av de tidigare medlemmarna genom 
avgifter. De är sedan med och betalar sin andel av de kapacitetshöjande investeringar som 
behövs i framtiden precis som övriga medlemmar gör.  
Den totala investeringsutgiften för Knivsta blir ungefär lika stor som om man väljer att 
bygga ett nytt verk i egen regi för motsvarande kapacitet.  
 
Utöver den ekonomiska nyttan så framgår också en positiv hälso- och miljöeffekt av en 
anslutning. Genom att renat avloppsvatten skulle avlastas Mälaren så minskar förekomsten 
av organiska miljögifter och läkemedelsrester i det råvatten som används för 
dricksvattenproduktionen hos medlemskommunerna. Åtgärden kan därmed också potentiellt 
minska behovet av ytterligare reningssteg i de dricksvattenverk som förser 
medlemskommunerna med dricksvatten och följaktligen vara kostnadsbesparande.   
 
Riskerna som identifierats avseende ett utnyttjande av Käppalaförbundets befintliga 
reningskapacitet bedöms vara lägre än de förväntade positiva effekterna av anslutningen.  

2. Bakgrund 

2.1. Knivsta kommuns nuvarande situation 
Knivsta är Sveriges snabbast växande kommun procentuellt sett. Kommunens läge mellan 
Stockholm och Uppsala samt närheten till storflygplatsen Arlanda gör det attraktivt att bo 
samt att etablera verksamheter i kommunen. Idag uppgår antalet invånare till ca 18 000 
personer varav ca 12.000 idag är anslutna till Knivsta reningsverk. 
 
Kommunen ser positivt på tillväxten och i Sverigeförhandlingen framkom en vision om en 
fyrspårsutbyggnad mellan Stockholm och Uppsala och en befolkningsökning till 25 000 
invånare år 2025, varav ca 90 % är anslutna till allmänt VA som ett rimligt antagande. 
 
En flaskhals i samhällsutvecklingsarbetet är det befintliga reningsverkets bristande kapacitet 
och lokalisering på ett attraktivt framtida exploateringsområde. 
 



122 Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning - KS 21/0051-9 Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning : Hemställan om att ändra § 1 Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning.msg

Käppalaförbundet 4 (12) 
   

 
Reningsverket måste dels byggas ut för att klara befolkningsökningen men då också 
anpassas till högre miljökrav i ett framtida verksamhetstillstånd. För en mindre kommun är 
den nya miljölagstiftningen som börjat tillämpas mycket kostsam. Avloppsreningsverket 
mynnar ut i en viktig dricksvattentäkt för regionen, Mälaren. Det innebär att det 
verksamhetstillstånd som kommer att beslutas med hög sannolikhet skulle innehålla skarpa 
reningskrav. Det gäller inte bara avskiljningsgrader av kväve och fosfor utan kan också 
innebära krav på läkemedelsrening. Att investera i teknik för detta är kostsamt och det 
innebär också att den framtida driften kräver omfattande insatser. 
 
Knivsta kommun förvaltar sina VA-frågor genom Knivstavatten AB som är ett dotterbolag 
inom koncernen Roslagsvatten AB.  
 
Knivstavatten har genomfört ett antal olika utredningar i frågan och bland annat utrett 
möjligheten att bygga ut det befintliga reningsverket till en kapacitet motsvarande 25 000 pe. 
En sådan utbyggnad skulle dock bara räcka i maximalt 10 år med nuvarande 
utvecklingsplaner i kommunen. Idag är ett riktvärde att ett ombyggt eller nytt reningsverk 
borde planeras för upp till 45.000 invånare år 2050. 
 
Eftersom Knivsta dessutom vill utveckla området kring reningsverket i Nydal genom att 
lägga ner avloppsreningsverket och regeringen samtidigt har pekat ut området som 
modellområde så är en utbyggnad på befintlig plats sannolikt inte att föredra jämfört med en 
regional lösning med överföringsledningar till Käppalaverket eller ett nytt reningsverk på en 
alternativ plats.  
 
Knivsta kommun har genom Roslagsvatten AB därför gett konsultfirman WSP i uppdrag att 
genomföra en förstudie i samverkan med Sigtuna kommun och Käppalaförbundet för att 
kunna jämföra olika anslutningsmöjligheter till Käppalaförbundet med att bygga ett eget 
avloppsreningsverk. 

2.2. Käppalaförbundets nuvarande situation 
Vid Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö renas avloppsvatten idag från 11 
medlemskommuner motsvarande ca 580 000 invånare och verksamheter. Restprodukterna 
avloppsslam och biogas förädlas och används som näring och mull i lantbruket respektive 
som fordonsbränsle. Käppalaverket är ett reningsverk med s k nolluttag av energi, dvs det 
produceras mer energi som gas och fjärrvärme än konsumtionen av el. 
Vid jämförelser med andra reningsverk är Käppalaförbundets rening mycket effektiv både 
avseende avskiljningsgrader och kostnader. Det beror i huvudsak på att det finns ett tydligt 
samband mellan kvalitet och kvantitet – stordriftsfördelar – inom denna verksamhet.  
 
Käppalaförbundet har fått ett nytt verksamhetstillstånd i juni 2019. Det innebär i korthet att 
utsläppsvillkoren skärps dels för halterna av näringsämnen i det renade vattnet men även 
maximala utsläppsmängder (ton/år). I förlängningen innebär införandet av maximala 
utsläppsmängder att avskiljningskraven kommer att öka med en växande befolkning. Den 
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anpassning av processerna som införs i Käppalaverket inom den kommande sju-årsperioden 
kommer därför att få en begränsad livslängd i takt med befolkningsutvecklingen.  
Att ta in nya kommuner med en ökad belastning, utöver den naturliga expansionen i 
nuvarande medlemskommuner, till förbundet kräver därför en noggrann prövning och 
konsekvensanalys.  

2.3. Övergripande förslag på lösning  
Den föreslagna lösningen innebär att det befintliga reningsverket i Knivsta ersätts med en 
pumpstation som pumpar spillvattnet till Moralund i Sigtuna och vidare till 
Käppalaförbundets tunnelsystem. En överföringsledning måste anläggas med en längd av ca 
5 km i Knivsta kommun och ca 7,1 km i Sigtuna kommun. Därefter ansluts Knivstas 
spillvatten till den idag av Sigtuna kommun ägda s k Sigtunatunneln som i sin tur ansluter 
till Käppalaförbundets tunnelsystem vid Löwenströmska sjukhuset. En mätkammare anläggs 
vid anslutningspunkten så att allt spillvatten som skickas från Knivsta mäts.  
 
För att förenkla den framtida hanteringen föreslås att Sigtunatunneln övertas av 
Käppalaförbundet från Knivstas anslutningspunkt eftersom den då betjänar två 
medlemskommuner och i stort sett har samma dimensionering och egenskaper som 
Käppalaförbundets övriga tunnelsystem och redan idag i viss utsträckning underhålls från 
förbundets sida. 
 
Knivsta kommun ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet och betalar en 
anslutningsavgift motsvarande den andel av tillgångarna i förbundet som de anslutna 
områdena i kommunen kommer att belasta fem år efter anslutningen. Hela 
investeringsutgiften för anslutning och renovering av Sigtunatunneln belastar Knivsta 
respektive Sigtuna kommun.  
Knivsta kommun undantar vissa delar av kommunen från anslutning i enlighet med 
förbundsordningens § 17 a. Dessa delar kan i ett senare skede eventuellt medges anslutning 
till de villkor som då tillämpas i förbundsordning eller genom avtal. De uteslutna områdena 
är glest befolkade och förväntas inte exploateras för anslutning inom överskådlig tid. 

3. Förslag på anslutningsmodell 

3.1. Juridiska förutsättningar 

3.1.1. Medlemskap i förbundet 
Käppalaförbundets förbundsordning medger anslutning av nya medlemmar under 
förutsättning att samtliga nuvarande medlemmar godkänner anslutningen. I princip behövs 
inga större förändringar i förbundsordningen mer än att skriva in den nya 
medlemskommunen samt att ändra antalet styrelseledamöter med ytterligare en plats och en 
ersättare för att följa principen med styrelserepresentation från varje medlemskommun. 
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Den politiska representationen i förbundets fullmäktige följer de regler som redan finns 
utifrån invånarantal i det anslutna verksamhetsområdet.  
 
Avgifterna till förbundet finns också reglerade i förbundsordningen och behöver inte ändras. 
De utgår från antalet anslutna personekvivalenter, dricksvattenvolym, avloppsvattenvolym, 
tillskottsvattenvolym och eventuella särskilda avgifter för speciellt belastande verksamheter. 
 
Andelar i förbundets tillgångar och skulder räknas ut utifrån inbetalda avgifter till förbundet 
och behöver därför inte heller ändras i förbundsordningen.  
 
För att underlätta besluten vid medlemskap är det lämpligt att upprätta ett anslutningsavtal 
mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet där frågor som undantagna områden från 
anslutningen, anslutningsavgift, tidpunkt för inträde som medlem i förbundet och eventuella 
andra frågor regleras. Medlemskommunerna i förbundet och Knivsta kommun kan fatta 
beslut om detta anslutningsavtal och därmed också godkänna det framtida medlemskapet när 
anslutning har skett.  
 
Ett osäkerhetsmoment utgörs av när den fysiska anslutningen faktiskt kommer att ske 
eftersom de investeringsprojekt som först måste avslutas kan försenas. Samtidigt är det 
viktigt för Knivsta kommun att innan investeringarna påbörjas vara säkra på att de medges 
medlemskap i Käppalaförbundet. Frågan är då från vilket datum som medlemskapet ska 
börja gälla och från vilken tidpunkt den nya förbundsordningen med Knivsta som 
medlemmar och med politisk representation ska börja gälla.  
 
Förslaget är att Knivsta blir medlem från den tidpunkt då den fysiska anslutningen 
färdigställts (då avloppsvatten börjar mätas vid anslutningspunkten) och att den politiska 
representationen börjar gälla från första fullmäktigesammanträdet efter anslutningen. Vid det 
sammanträdet kan också styrelsen kompletteras med en ledamot och en ersättare från 
Knivsta kommun samtidigt som den nya Förbundsordningen träder i kraft – allt i enlighet 
med anslutningsavtalet.   

3.1.2. Tillståndsfrågor och juridik 
Avloppsrening är en tillståndspliktig verksamhet med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. 
Vid ett eventuellt medlemskap måste dessa frågor beaktas. I detta fall innebär en anslutning 
av Knivstas avlopp till Käppalaförbundet att två länsstyrelser berörs, dels Länsstyrelsen i 
Uppsala län som utövar tillsyn över Knivsta kommuns anläggningar och dels Länsstyrelsen i 
Stockholms län som utövar tillsyn över förbundets anläggningar. Anslutningen betyder även 
att Knivsta kommuns renade avloppsvatten kommer att ledas till Östersjön istället för 
nuvarande recipient i Mälaren. 
 
En advokatbyrå har sett över dagens verksamhetstillstånd och ser inga oklarheter eller 
försvårande omständigheter att ansluta en kommun från annat län. Enligt dagens 
verksamhetstillstånd krävs godkännande från Länsstyrelsen i Stockholms län innan en ny 
kommun ansluts. 
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Förbundets nya tillstånd, som vann laga kraft i juni 2019 avser tillstånd enligt miljöbalken 
till avloppsanläggning med tillhörande tunnel- och ledningssystem. Enligt det nya tillståndet, 
som avser reningsverket, finns inte något hinder mot att ta emot och rena avloppsvatten från 
nya kommuner. Nya kommuner kan därför anslutas till reningsverket så länge 
Käppalaförbundet kan innehålla de villkor som gäller enligt tillståndet, t.ex. maximalt 
årsmedelvärde avseende personekvivalenter och de villkor som gäller för utsläpp till 
recipient.  
 
Vid kontakter med Länsstyrelsen i Uppsala har framkommit att man gärna ser en anslutning 
av Knivsta kommun till Käppalaförbundet utifrån miljöaspekten och prioriteringen av 
skyddet för Mälaren som vattentäkt. 
 
En mer omfattande juridisk genomlysning har genomförts av Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå för att säkerställa att anslutningen är möjlig att genomföra utan problem med 
miljölagstiftning eller andra relevanta regelverk.   

3.2. Tekniska förutsättningar 
I den förstudie som WSP upprättat på uppdrag av Roslagsvatten AB beskrivs de tekniska 
alternativ som finns för anslutningen. För Käppalaförbundets del är det mest en fråga om 
verkställighet när avloppsvattnet börjar levereras till anslutningspunkten och den 
mätutrustning som då överlåts till förbundet.  
Hur Knivsta kommun och Sigtuna kommun genomför själva anslutningen är av underordnat 
intresse för Käppalaförbundets del vars ansvarsområde börjar först vid själva 
anslutningspunkten. 
Käppalaförbundet har dock ett intresse av att anslutningen genomförs enligt den tekniska 
standard som finns framtagen för alla anslutningar och att mätutrustningen som övertas 
uppfyller förbundets krav.  
 
När det gäller övertagandet av Sigtunatunneln ska den uppfylla Käppalaförbundets tekniska 
krav och vara i samma standard som övriga tunnelsystem förbundet innehar. Det innebär att 
Sigtuna kommun tillsammans med Käppalaförbundet tar fram en åtgärdslista på 
förbättringar som ska vara genomförda innan övertagandet. Detta regleras i ett särskilt 
överlåtelseavtal mellan Käppalaförbundet och Sigtuna kommun samt Sigtuna Vatten och 
Renhållning AB som idag äger tunneln. 
 
Syftet med dessa åtgärder är att anslutningen av Knivsta kommun inte ska medföra några 
merkostnader för nuvarande medlemskommuner i Käppalaförbundet. 

3.3. Miljömässiga förutsättningar 
Knivsta reningsverk har sin recipient i Knivstaån som mynnar ut i Lövstaån söder om sjön 
Valloxen och vidare ner till Garnsviken och slutligen Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt 
för hela Storstockholmsområdet. 
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Roslagsvatten anger i sin rapport att Lövstaån belastas av övergödning, syrefattiga 
förhållanden och miljögifter som en följd av utsläppen från reningsverket.   
 
En anslutning till Käppalaverket skulle flytta ut utsläppspunkten från Knivsta till 
Halvkakssundet i Saltsjön och vidare till Östersjön vilket innebär att belastningen av 
föroreningar i Mälaren minskar väsentligt. 
 
Detta är av intresse för nuvarande medlemskommuner i förbundet som tar sitt dricksvatten 
från Mälaren via Kommunalförbundet Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall AB. 
 
Den belastning som flyttar från Mälaren till Östersjön ingår då i Käppalaförbundets mycket 
omfattande verksamhetstillstånd och garanteras en långtgående rening som är svår att uppnå 
i ett mindre reningsverk. Miljönyttan är därför tydlig. 

3.4. Ekonomiska förutsättningar 

3.4.1. Knivsta kommun 
I förslaget erbjuds Knivsta kommun en anslutningspunkt vid Moralundstunneln öster om 
Märsta tätort. Detta skulle innebära att Knivstavatten AB bekostar, äger och ansvarar för 
anslutningstunneln från Knivsta kommun fram till anslutningspunkten, en sträcka på ca 12 
km. 
 
Utöver detta ska Knivstavatten bygga en eller flera pumpstationer samt mätutrustning vid 
kommungräns eller motsvarande för flödesmätning enligt den standard som 
Käppalaförbundet föreskriver. Filteranläggning för rening av ventilationsluft ska också 
anläggas på lämplig plats. 
 
I WSP:s förstudie daterad 2020-02-20 så anger man att detta alternativ skulle innebära en 
investeringsutgift på mellan 504 och 540 MSEK för Knivsta inklusive kalkylerade 50 Mkr i 
anslutningsavgift.  
Om Knivsta kommun i stället väljer att bygga ett nytt reningsverk i egen regi bedöms 
investeringsutgiften motsvara ungefär samma summa utifrån de senaste indikatorerna från 
pågående investeringar i reningsverk (10.000 - 15.000 SEK per personekvivalent).  

3.4.2. Käppalaförbundet 

Kapacitetsberäkningar  
Den största frågan för Käppalaförbundet är hur en anslutning av Knivstas befolkning 
påverkar den framtida kapaciteten och därmed hur mycket tidigare reningsverket måste 
byggas om för att klara de krav som finns i det nya verksamhetstillståndet.  
 
Med de nu planerade åtgärderna för nya reningskrav kan man då konstatera att denna 
tidpunkt flyttas bakåt i tid mellan 1,5 – 3 år. Vid den tidpunkten uppgår Knivstas andel av 
Käppalaförbundets totala pe-tal till ca 2-3 %. Ambitionen att bygga om verket idag med 
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relativt små medel, jämfört med många andra verk, kan då komma att minska den 
avskrivningsbara tiden för teknikskiftet under den tänkta nivån som kalkylerats till ungefär 
en generation (20-25 år).  
 
Merkostnaden för en tidigareläggning av nästa tekniksprång med därmed tillhörande 
investeringsutgifter utgörs då av den tidigarelagda räntekostnaden för investeringsutgifterna. 
Det är inte troligt att avskrivningstiderna, och därmed tillhörande avskrivningskostnader per 
år, kommer att beröras eftersom de relativt långa tidsspannen mellan tekniksprången är 
längre än ekonomisk/teknisk livslängd för anläggningarna som berörs.  
 
Samtidigt bör beaktas att de tillkommande abonnenterna också betalar för sin andel av både 
den nya investeringen och de som redan finns på plats. Ju fler som delar på fasta kostnader 
gör det billigare per andel. Se stycke ”Principer för anslutningsavgift”.  
 
Den framräknade tiden för hur länge nuvarande investering för det nya 
verksamhetstillståndet kan bestå innan ett nytt tekniksprång krävs är i nuläget osäkert och 
kan kullkastas av bland annat följande faktorer: 
 

• Befolkningsprognoserna bygger på kommunernas antaganden om expansion enligt 
nu gällande RUFS-planer. Dessa har historiskt visat sig vara allt för optimistiska. Det 
är mer sannolikt att befolkningsutvecklingen är lägre än beräknat i kalkylerna vilket 
då också medför en lägre faktisk belastning. 

• Inkommande belastning och förändrad kvalitet på avloppsvattnet kan också ändras på 
grund av förändrade konsumtionsvanor, lagstiftning och aktivt uppströmsarbete. De 
senaste åren har t ex fosformängderna minskat avsevärt genom förändrad lagstiftning 
för användning av ämnet i tvättmedel. 

• Tillskottsvattenmängd kan minskas genom ett aktivt uppströmsarbete och åtgärder 
hos medlemskommunerna. Det kan t ex konstateras att den mottagna volymen vatten 
har varit relativt konstant från det att verket startades till idag. 
Hushållsvattenvolymerna har inte ökat trots en ökad befolkning. När minskningen av 
vattenförbrukning per personekvivalent upphör att gälla är dock svårt att förutse.  

• Nya miljökrav kan medföra att tekniksprången måste göras oavsett belastning på 
verket vilket har varit fallet både vid nyinvesteringarna på 1990-talet och de som 
planeras idag. 

Principer för anslutningsavgift 
Förbundet har i nuläget inga givna regler för hur en anslutningsavgift ska beräknas vid 
anslutning av en ny kommun. Man kan ändå utifrån VA-lagstiftningens utgångspunkter 
fastställa följande grundläggande krav: 

- Anslutningsavgiften ska minst täcka nuvarande medlemskommuners eventuella 
merkostnader för en anslutning. Anslutningen får alltså inte innebära högre kostnader 
för förbundets nuvarande medlemmar. Särintäkterna för en anslutning måste minst 
vara lika stora som dess särkostnader. 
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- Anslutningsavgiften ska kunna fastställas med rimlig säkerhet innan anslutningen 

genomförs för att den nya medlemmen ekonomiskt ska kunna jämföra alternativa 
lösningar av avloppsfrågan. 

- Anslutningen ska inte grundas på godtycke eller subjektiva bedömningar utan kunna 
räknas fram utifrån godtagna principer med parametrar som är stabila och avtalade. 

- Anslutningsavgiften utgör en rättighet utan tidsbegränsning kopplad till medlemskap 
i förbundet och kan därför skrivas av på lång tid hos den anslutande kommunen. 
Årskostnaden blir därmed relativt sett lägre än för de materiella investeringarna. 

 
Ett tidigare föreslaget resonemang för att beräkna anslutningsavgiften för Knivsta har utgått 
från att jämföra när i tid man når det teoretiska kapacitetstaket med, respektive utan, den nya 
kommunens personekvivalenter. För Knivstas del innebär det ca 1,5 till 3 års 
tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar lite beroende på hur antalet framtida 
personekvivalenter utvecklas i anslutna kommuner.  
 
Nästa steg är att översätta denna tid i pengar. Den faktor som medför ökade kostnader av en 
tidigareläggning är att byggtiden flyttas med därmed tillhörande ränteutgifter för 
anläggningen. Det utgör då förbundets särkostnad för anslutningen. För övrigt erhåller 
förbundet full kostnadstäckning via avgiftssystemet från de nya medlemmarna. 
Utgångspunkten för beräkningen blir då att fastställa total investeringsutgift för den 
kapacitetshöjande investeringen, fastställa en räntesats vid tidpunkten för 
investeringsutgiften för att få fram den finansiella kostnaden samt hur lång tid man ska 
beräkna tidigareläggningen. Samtliga dessa parametrar är i princip okända då själva 
anslutningen sker. Det innebär att det finns ett stort utrymme för diskussioner och godtycke 
vid fastställandet av denna avgift som måste genomföras många år före den egentliga 
särkostnaden eventuellt uppkommer. 
 
Ett alternativ till att hitta en rimlig ekonomisk nivå för framtida investeringars nuvärde är att 
istället utgå från de anläggningar som finns och som är under uppförande vid 
anslutningstidpunkten och att låta den tillkommande kommunen ”köpa in sig” i dessa 
anläggningar i proportion till framtida belastning. Det ger i princip samma ekonomiska 
effekt för nuvarande kommuner som att försöka räkna fram en räntekostnad på en framtida 
investering då både tidpunkt, belopp, avskrivningstider och räntesats är osäker. Det var 
också så anslutningen med Nacka kommun räknades fram i slutet av 90-talet. 

Simulerad kalkyl på anslutningsavgift för Knivsta 
Efter att de kapacitetshöjande investeringar som planerats idag har genomförts beräknas  
Käppalaförbundets samlade anläggningstillgångar uppgå till 2-3 miljarder kronor vid 
anslutningstidpunkten. Knivstas andel av förbundets totala personekvivalenter beräknas 
utgöra ca 2 – 3 % vilket i så fall indikerar en anslutningsavgift på ca 40 - 90 Mkr. Exakta 
siffror är givetvis omöjliga att ta fram i dagsläget. För att hantera den frågan föreslås att  
anslutningsavgiften beräknas från Käppalaförbundets anläggningstillgångar vid 
anslutningstidpunkten och pe-talet (som Käppalaförbundet räknar det) fem år efter 
anslutningstidpunkten. På så sätt säkerställs även att alla anslutningar genomförts på de 
lokala näten.   
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Avskrivningstid på anslutningsavgifter 
En viktig aspekt att beakta vid kalkylen avseende de ekonomiska konsekvenserna av detta 
investeringsalternativ är att anslutningsavgiften kan ges en betydligt längre avskrivningstid 
än de materiella investeringarna i anslutningen. Avgiften utgör ju en rättighet att för 
obestämd framtid ges medlemskap i kommunalförbundet och därmed också i den framtida 
avloppsvattenreningen för Knivsta kommun. Norrtälje kommun skriver t ex av 
anslutningsavgiften till Norrvatten på minst 100 år vilket stämts av med redovisningsrådande 
organ.  

Årliga avgifter för Knivsta kommun till Käppalaförbundet 
När det gäller de årliga avgifterna till Käppalaförbundet så räknas de fram genom ett relativt 
komplicerat förfarande enligt regelverket i förbundets förbundsordning.  
 
I princip är pe-talet tillsammans med flödet och tillskottsvattnet avgörande för avgiftens 
storlek. Bedömningen är att Knivstas andel de första åren uppgår till ca 2 – 3 % av 
förbundets totala pe.  
Beräknade totala avgifter till förbundet finns preliminärt beräknade ett antal år framåt i tid.  
I nedanstående tabell redovisas dessa värden: 
 

 
 
Här finns givetvis osäkerheter avseende samtliga parametrar. Kalkylen utgår från att 
Knivstas avloppsvatten och pe-tal är sammansatt på samma sätt som förbundets genomsnitt. 
Beräknad särintäkt för Käppalaförbundets del är, under förutsättning att dessa beräkningar 
stämmer, då 8,3 – 9,5 Mkr under de första åren. Särkostnaden (rörliga kostnader) utgörs högt 
räknat av ca 20 % av intäkten och utgörs främst av kemikalier och energi som delvis är 
volymberoende kostnader. Det täckningsbidrag som därmed minskar nuvarande kommuners 
avgifter uppgår översiktligt då till 6,6 – 7,6 Mkr per år. Till dessa intäkter ska också den 
periodiserade anslutningsavgiften räknas in. Det innebär ytterligare särintäkter på 2 – 4,5 
Mkr per år under en 20-årsperiod.  

Övriga åtgärder för anslutning  
De åtgärder som föreslås går ut på att Käppalaförbundet övertar Sigtunatunneln från 
Knivstas anslutningspunkt i Märsta fram till Löwenströmska sjukhuset. Principen är att 
förbundet ska överta dels en anslutning med mätning från Knivsta och dels Sigtunatunneln i 
samma standard som Käppalaförbundets övriga tunnelsystem utan kostnad. Det innebär att 
åtagandet från Käppalaförbundets sida begränsas till att besiktiga och ange tekniska 
standarder som ska vara uppfyllda vid övertagandet. Skulle inte detta vara uppfyllt får 
förbundet fakturera merkostnader för att nå denna standard.   
 

Knivsta Kalkyl 
År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
pe-Knivsta 19 500 20 367 21 233 22 100 22 967 23 833 24 700
% pe-tal 2,27% 2,32% 2,37% 2,42% 2,46% 2,50% 2,56%
Total avgift tkr -364 534 -369 346 -370 822 -372 800 -373 204 -370 830 -372 137
Knivstas andel tkr -8 285 -8 580 -8 792 -9 011 -9 186 -9 286 -9 544
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Det finns historiskt ett exempel på ett liknande fall när Käppalaförbundet i början av 2000-
talet övertog den s k Upplands-Brotunneln. I princip var samma förutsättningar uppfyllda 
som när det gäller Sigtunatunneln. Tunneln var byggd ungefär samtidigt som Käppalas 
tunnelsystem. Den mynnade ut i Käppalaförbundets system och den betjänade mer än en 
medlemskommun. Det sistnämnda argumentet har varit en vägledande princip inom 
Käppalaförbundet; om fler än en medlemskommun nyttjar en tunnel ska ägandet ligga på 
förbundet och samtliga medlemskommuner därigenom bestrida anläggningens utgifter.  
När det gäller Upplands-Brotunneln betalade Upplands-Bro en engångssumma till 
Käppalaförbundet för att renovera tunneln till samma standard som förbundets övriga 
tunnelsystem. 
 
En skillnad när det gäller Sigtunatunneln är dock att förbundet också kommer att överta den 
ventilationsutrustning som är nödvändig för att skapa undertryck i tunneln enligt förbundets 
standardlösningar. Ventilationsanläggningen som idag betjänar tunneln ligger i en ansluten 
sidotunnel som inte ingår i överlåtelsen.  
En annan mer administrativ åtgärd som måste genomföras är att identifiera alla påslag 
(anslutningar av avloppsledningar och tunnlar) som finns i de tunneldelar som 
Käppalaförbundet tar över. För de anslutningar som mynnar ut i huvudtunneln som 
Käppalaförbundet kommer att äga ska anslutningsavtal upprättas i enlighet med förbundets 
policy för anslutningar. 
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Bilaga 1  Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet 

Anslutningsavtal mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet 
Mellan Knivsta kommun med organisationsnummer 222000- 3013, nedan kallat kommunen, och 
Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117, nedan kallat förbundet, träffas härmed 
följande avtal angående anslutning av avloppsvatten från kommunen till förbundets anläggningar, 
varmed i det följande avses förbundets reningsverk (Käppalaverket), tunnelsystem och övriga 
anläggningar som ägs och drivs av förbundet. 

Med anslutningspunkten avses i detta avtal den punkt vid förbundets tunnelsystem i Sigtuna 
kommun där avloppsvatten från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning. Den närmare 
gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser anslutningspunktens exakta placering 
och utformning ska preciseras i samband med projektering och utgår från Käppalaförbundets ”Policy 
för anslutningar”. 

Med anslutningstidpunkten avses i detta avtal den dag då avloppsvatten från kommunen börjar 
avledas till och mätas vid anslutningspunkten. Käppalaförbundets styrelse fastställer när 
anslutningstidpunkten infallit.   

§ 1 
Kommunen ska på nedan angivna villkor samt vid vart tillfälle gällande förbundsordning till 
förbundets anläggningar ansluta och avleda avloppsvatten från de områden som framgår av kartan i 
bilaga 1 till detta avtal (områden inom blå avgränsningslinje). Övriga områden inom Knivsta kommun 
(inom röd avgränsningslinje) ingår ej i anslutningen men kan komma att anslutas genom separata 
anslutningsavtal vid senare tillfällen.   

Förbundet har med anledning av kommunens anslutning ingått avtal med Sigtuna kommun m.fl. 
enligt vilket förbundet förvärvar tunnelsystem i Sigtuna kommun. Förvärvet av tunnelsystemet 
fullbordas, förutsatt att erforderliga godkännanden erhålls, den dag då kommunen börjar avleda 
vatten till förbundets anläggning. Referenser i detta avtal till förbundets anläggning innefattar dock 
nämnda tunnelsystem i Sigtuna, oaktat att äganderättsövergången ännu inte har fullbordats.  

Käppalaförbundet medger att Kommunen ställer Knivstavatten AB som fakturamottagare och 
primärt betalningsskyldig för avgifter och betalningar enligt detta avtal. Kommunens 
betalningsskyldighet kvarstår dock oinskränkt.  

§ 2 
Avloppsvattnet från kommunen ska ledas in i förbundets anläggning vid anslutningspunkten. Mätning 
av flödet ska ske genom förbundets försorg. Ledningar fram till anslutningspunkten ombesörjs 
genom kommunens försorg, vilka ledningar inte ska ingå i förbundets anläggning och således inte 
ägas av förbundet.  

Kommunen ska på egen bekostnad inrätta mätutrustning (och tillhörande utrustning) i anslutning till 
kommungränsen mellan Sigtuna kommun och kommunen. Mätrustningen (och tillhörande 
utrustning) ska ägas av förbundet genom att sådan egendom överlåts till förbundet på 
anslutningstidpunkten för en köpeskilling om (1) krona, varefter underhållsansvaret övergår till 
förbundet. Den närmare gränsdragningen mellan förbundet och kommunen såvitt avser placering,   
ägande, underhåll och liknande ska preciseras i samband med projektering. Förutsättningarna i § 3 
om förbundets godkännande av leverantör/entreprenör och garantirättigheter m.m. ska också gälla 
avseende mätutrustningen.  
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§ 3 
Kommunen ska ombesörja och bekosta utförandet av de anläggningar och installationer (inklusive 
men inte begränsat till mätutrustning och en eller flera pumpstationer) som erfordras för att ansluta 
kommunens avloppsystem till förbundets anläggning. Förbundet ska godkänna den entreprenör 
och/eller leverantör som ska utföra arbetena samt avtal med sådan entreprenör/leverantör och 
garantirättigheter mot leverantör/entreprenör ska tillfalla förbundet, i den mån egendomen ska ägas 
av förbundet. Om det påkallas av förbundet ska ett särskilt avtal om installationsarbeten m.m. ingås.  

§ 4  
Efter ansökan från kommunen till förbundet ska nya anslutningar till förbundets anläggning prövas av 
förbundets förbundsstyrelse, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat.  

För det fall sådan ny anslutning till förbundets anläggning godkänns av förbundet ska parterna, om 
det påkallas av förbundet, ingå ett särskilt avtal om installationsarbeten och andra liknande arbeten i 
enlighet med villkoren i § 3, om inte vid var tid gällande förbundsordning och tillhörande 
anslutningspolicy anger annat. 

§ 5 
För anslutna områden och avlopp till förbundets anläggning enligt 1 § ska gälla vad som föreskrivs i 
vid varje tidpunkt gällande förbundsordning för förbundet. 

§ 6 
Kommunen ska erlägga avgifter till förbundet från anslutningstidpunkten. Avgifterna beräknas i 
enlighet med vid varje tidpunkt gällande förbundsordning. 

§ 7 
Kommunen utser från anslutningstidpunkten förbundsfullmäktigeledamöter enligt vid varje tidpunkt 
gällande förbundsordning. 

§ 8 
För rätten att avleda avloppsvatten från anslutna områden enligt § 1 ska kommunen erlägga en 
anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ska motsvara kommunens andel av förbundets bokförda 
värden på anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten. Vid beräkningen ska kommunens andel av 
bokförda värden anses motsvara kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som 
belastar förbundets anläggning vid anslutningstidpunkten.  

En tilläggsavgift, som del av anslutningsavgiften, ska erläggas om kommunens andel av den totala 
mängden personekvivalenter som belastar förbundets anläggning har ökat vid en avräkning som ska 
ske vid det årsskifte som inträffar närmast efter fem år efter anslutningstidpunkten. Tilläggsavgiften 
ska beräknas som kommunens andel av det totala antalet personekvivalenter som belastar 
förbundets anläggning vid avräkningen, multiplicerad med förbundets bokförda värden på 
anläggningstillgångar vid anslutningstidpunkten, varvid avdrag ska göras för det belopp som tidigare 
erlagts. 

Antalet personekvivalenter som belastar förbundets anläggning ska beräknas i enlighet med vid varje 
tidpunkt gällande förbundsordning. 
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§ 9 
Anslutning av kommunens avloppsvatten till förbundets anläggning, varvid kommunen äger rätt att 
påbörja ledning av vatten till förbundets anläggning, ska ske vid tidpunkt som förbundet anger (vilket 
således är anslutningstidpunkten) och förutsätter att följande villkor är uppfyllda. 

- Förbundets förbundsfullmäktige samt kommunfullmäktige i kommunen och samtliga 
medlemskommuner ska ha fattat lagakraftvunna beslut om godkännande av detta avtal och 
nödvändiga ändringar i förbundsordningen och därmed om kommunens inträde som 
medlem i förbundet samt att giltighetsvillkoren i överlåtelseavtal avseende Sigtunatunneln 
(se § 1 ovan) har blivit uppfyllda.  

§ 10 
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra 
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista 
hand av svensk domstol. 

 

Bilaga 1. Karta över anslutna områden i Knivsta kommun 

 

 

Lidingö 2021-xx-xx   Knivsta 2021-xx-xx 

 

 

Käppalaförbundet   Knivsta Kommun 

 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
 

………………………………………………….  ………………………………………………… 

………………………………………………….  ………………………………………………… 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2  Förändringar i Käppalaförbundets förbundsordning 

Förslag på ändringar i förbundsordning till Käppalaförbundet 
Med anledning av att Knivsta kommun ansökt om och eventuellt beviljas medlemskap i 
Käppalaförbundet föreslås följande ändringar och nya lydelser i den förbundsordning som godkänts 
och tillämpas vid Knivsta kommuns anslutningstidpunkt. Förändringarna i förbundsordningen föreslås 
träda i kraft vid anslutningstidpunkten som enligt anslutningsavtalet mellan Knivsta kommun och 
Käppalaförbundet fastställs av Käppalaförbundets styrelse under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner godkänt nedanstående ändringar i de angivna paragraferna (föreslagna 
ändringar är gulmarkerade): 

Nu gällande Förbundsordning Förslag på ny Förbundsordning 
Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2019 
och har därefter antagits av medlemskommunernas 
fullmäktige. Förbundsordningen träder i kraft den 1 april 
2020. 

Denna förbundsordning godkändes vid 
förbundsfullmäktiges sammanträde xxxx-xx-xx och har 
därefter antagits av medlemskommunernas fullmäktige. 
Förbundsordningen träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt xxxx-xx-xx. 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet. 
 

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Kommunerna Danderyd, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen.  
 
Förbundet ska heta Käppalaförbundet och ska ha sitt säte i 
Lidingö stad. 
Med ”medlemskommun” avses medlem i 
kommunalförbundet Käppalaförbundet 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 11 Styrelse 
Förbundsfullmäktige ska, efter förslag från en av 
fullmäktige tillsatt valberedning, utse en förbundsstyrelse 
som svarar för förvaltning och verkställighet av beslut. 
Förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. För varje 
ledamot utses därjämte en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets 
styrelse med en ledamot och en ersättare.  
 
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och 
räknas från den 1 januari året efter det år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdande för 
förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.  
Förbundsstyrelsens arbetsutskott har att bereda de 
ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet 
har att avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera 
till arbetsutskottet.  
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft 2020-04-01. 
Föregående förbundsordning som trädde i kraft 2007-03-01 
upphör samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
 

§ 23 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft vid Knivsta kommuns 
anslutningstidpunkt som fastställs av Käppalaförbundets 
förbundsstyrelse. Föregående förbundsordning upphör 
samtidigt att gälla. 
I kommunallagen finns kompletterande bestämmelser 
avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet 
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Bilaga 3  Överlåtelseavtal Sigtunatunnel 

Överlåtelseavtal Sigtunatunneln 
Angående överlåtelse av Sigtuna kommuns avloppstunnel (Sigtunatunneln) mellan Moralund och 
Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsbys kommun till Käppalaförbundet. 

1 Parter 
Säljare: Sigtuna Kommun med organisationsnummer 212000-0225 via det helägda bolaget 

Sigtuna Vatten och Renhållning AB med organisationsnummer 556959-9516 

Köpare: Käppalaförbundet med organisationsnummer 222000-0117 

Nyttjare: Käppalaförbundet, Sigtuna kommun och Knivsta kommun 

2. Bakgrund
Knivsta kommun avser att avleda sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets anläggning via förbundets 
tunnelsystem. För att nå tunnelsystemet ansluts Knivsta kommuns avloppsvatten genom 
överföringsledningar till Sigtunatunneln i Sigtuna kommun. Därefter transporteras avloppsvattnet 
från både Sigtuna kommun och Knivsta kommun via tunneln till Käppalaförbundets huvudtunnel via 
en anslutning vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Eftersom Sigtuna kommun är medlem och Knivsta kommun avser att bli medlem i Käppalaförbundet  
och Sigtunatunnelns anläggning i huvudsak motsvarar Käppalaförbundets huvudtunnelsystem i 
konstruktion har parterna enats om att Käppalaförbundet bör överta Sigtunatunneln för framtida 
bruk.  

För att säkerställa att övertagandet inte innebär några negativa konsekvenser för övriga medlemmar 
i Käppalaförbundet har följande förbehåll för övertagandet i och med detta avtals tecknande 
överenskommits. 

3. Tunnelsträckning och mätning av flöden
Den övertagna tunneldelen sträcker sig från Moralund till Löwenströmska sjukhuset och är 
sammanlagt ca 13.000 meter lång. Det finns idag ca 18 olika påslag på huvudtunneln direkt eller 
indirekt via anslutna sidotunnlar. I bilaga 1 anges den övertagna tunnelanläggningen som utgör 
Sigtunatunnelns huvudsträckning (benämnd som Sigtunatunneln i detta avtal). Inga påslag eller 
bitunnlar ingår i överlåtelsen som endast avser de tunneldelar där spillvatten från Sigtuna kommun 
och Knivsta kommun leds gemensamt.

Med överlåtelsen av Sigtunatunneln följer även de vattendomar och servitut avseende rätten att 
ianspråkta mark för Sigtunatunneln och dess tillgänglighet. Sigtuna kommun ska tillse att dessa 
rättigheter formellt överförs till Käppalaförbundet eller Käppalaförbundets fastighet. Sigtuna 
kommun står för de eventuella kostnader som detta medför. 

Kvista kommun förbinder sig att innan anslutning till Sigtunatunneln på egen bekostnad anordna en 
mätning av sina flöden som ansluts till Sigtunatunneln enligt anvisningar och godkännande från 
Käppalaförbundet.  

4. Tunnelns skick
Tunneldelarna enligt bilaga 1 som överlåts ska vara i gott skick och i vart fall motsvara det skick och 
kvalitet som Käppalaförbundets övriga tunnelanläggningar, vilket säkerställer låga framtida 
underhållskostnader för förbundet. Käppalaförbundet genomför därför innan övertagandet en 
besiktning av tunnelsystemet. Skulle brister eller avvikelser från förbundets tekniska standard
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uppmärksammas vid denna besiktning ska Sigtuna kommun på egen bekostnad omedelbart åtgärda 
dessa brister senast i samband med överlåtelsen enligt punkt 9 nedan.  

I bilaga 2 till detta avtal finns en sammanställning över åtgärder som Sigtuna kommun ska genomföra 
för att säkerställa tunnelns skick vid övertagandet. Skulle brister ändå kvarstå äger Käppalaförbundet 
rätt att fakturera Sigtuna kommun faktiska kostnader för åtgärdande av kvarstående brister. 

5. Anslutningar längs tunneln
Samtliga anslutningar på den övertagna tunneln ska kartläggas och inspekteras. Käppalaförbundet 
och Sigtuna kommun upprättar sedan vid behov avtal gällande påslagen i enlighet med den standard 
som förbundet tagit fram för anslutningar, om inte vid var tid gällande förbundsordning anger annat.

6. Ventilation av tunneln och påslag
Sigtunatunnelns system för ventilation, med ett undertryck enligt den standard som 
Käppalaförbundet tillämpar i sitt övriga tunnelsystem, ska överlåtas till Käppalaförbundet

7. Ekonomisk kompensation
Käppalaförbundet erlägger en krona (1 SEK) för övertagande av Sigtunatunneln med tillhörande 
ventilationsutrustning i enlighet med detta avtal.

8. Avtalets giltighet
Avtalet är villkorat av att det godkänns av Käppalaförbundets förbundsfullmäktige samt dess 
medlemskommuner, Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten och Renhållning AB samt Knivsta kommun 
genom lagakraftvunna beslut, samt att giltighetsvillkoren i anslutningsavtal mellan Knivsta kommun 
och Käppalaförbundet har blivit uppfyllda.

9. Tidpunkt för överlåtelsen
Överlåtelse av Sigtunatunneln fullbordas det datum då Knivsta kommun ansluter sitt avloppsvatten 
till anslutningspunkten (på sätt som närmare anges och definieras i anslutningsavtalet mellan Knivsta 
kommun och Käppalaförbundet) och börjar leverera avloppsvatten till Käppalaförbundets 
anläggning. På den nämnda dagen övergår äganderätten och ansvaret för tunnelanläggningen till 
Käppalaförbundet.

10. Tvister
Tvister med anledning av detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan parterna, i andra 
hand med hjälp av medling mellan parterna och av från Lidingö kommun utsedda medlare och i sista 
hand av svensk domstol.

Bilagor till detta avtal: 

Bilaga 1 Ritningar, kartor och beskrivningar över övertagen egendom 

Bilaga 2 Brister i egendomen att åtgärda innan övertagande 

Lidingö xxxx-xx-xx 

Käppalaförbundet Sigtuna kommun Sigtuna Vatten och Renhållning AB 

Knivsta kommun 
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1. Sammanfattning 
Den föreslagna lösningen för anslutning av Knivsta kommun till Käppalaförbundet visar på 
en tydlig ekonomisk nytta för befintliga medlemskommuner. Förslaget bygger på att Knivsta 
kommun ansluts till Käppalaförbundet utan att belasta förbundet med några 
investeringsutgifter. Knivsta kommer i stället att genom sin medlemsavgift att dela på 
Käppalaförbundets fasta kostnader för anläggningarna och dess drift. Avgifterna beräknas 
minska med 6,6 – 7,6 MSEK per år för förbundets nuvarande medlemmar i och med att 
Knivsta ansluts till förbundet. Detta utgör täckningsbidraget per år för deras medlemskap 
exklusive anslutningsavgiften på ca 40-90 MSEK som påverkar den årliga särintäkten med 
ytterligare + 2 - 4,5 Mkr i 20 år.  
 
Den anslutningsavgift som föreslås motiveras med att Knivsta kommun köper in sig i de 
anläggningar som redan finns och som bekostats av de tidigare medlemmarna genom 
avgifter. De är sedan med och betalar sin andel av de kapacitetshöjande investeringar som 
behövs i framtiden precis som övriga medlemmar gör.  
Den totala investeringsutgiften för Knivsta blir ungefär lika stor som om man väljer att 
bygga ett nytt verk i egen regi för motsvarande kapacitet.  
 
Utöver den ekonomiska nyttan så framgår också en positiv hälso- och miljöeffekt av en 
anslutning. Genom att renat avloppsvatten skulle avlastas Mälaren så minskar förekomsten 
av organiska miljögifter och läkemedelsrester i det råvatten som används för 
dricksvattenproduktionen hos medlemskommunerna. Åtgärden kan därmed också potentiellt 
minska behovet av ytterligare reningssteg i de dricksvattenverk som förser 
medlemskommunerna med dricksvatten och följaktligen vara kostnadsbesparande.   
 
Riskerna som identifierats avseende ett utnyttjande av Käppalaförbundets befintliga 
reningskapacitet bedöms vara lägre än de förväntade positiva effekterna av anslutningen.  

2. Bakgrund 

2.1. Knivsta kommuns nuvarande situation 
Knivsta är Sveriges snabbast växande kommun procentuellt sett. Kommunens läge mellan 
Stockholm och Uppsala samt närheten till storflygplatsen Arlanda gör det attraktivt att bo 
samt att etablera verksamheter i kommunen. Idag uppgår antalet invånare till ca 18 000 
personer varav ca 12.000 idag är anslutna till Knivsta reningsverk. 
 
Kommunen ser positivt på tillväxten och i Sverigeförhandlingen framkom en vision om en 
fyrspårsutbyggnad mellan Stockholm och Uppsala och en befolkningsökning till 25 000 
invånare år 2025, varav ca 90 % är anslutna till allmänt VA som ett rimligt antagande. 
 
En flaskhals i samhällsutvecklingsarbetet är det befintliga reningsverkets bristande kapacitet 
och lokalisering på ett attraktivt framtida exploateringsområde. 
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Reningsverket måste dels byggas ut för att klara befolkningsökningen men då också 
anpassas till högre miljökrav i ett framtida verksamhetstillstånd. För en mindre kommun är 
den nya miljölagstiftningen som börjat tillämpas mycket kostsam. Avloppsreningsverket 
mynnar ut i en viktig dricksvattentäkt för regionen, Mälaren. Det innebär att det 
verksamhetstillstånd som kommer att beslutas med hög sannolikhet skulle innehålla skarpa 
reningskrav. Det gäller inte bara avskiljningsgrader av kväve och fosfor utan kan också 
innebära krav på läkemedelsrening. Att investera i teknik för detta är kostsamt och det 
innebär också att den framtida driften kräver omfattande insatser. 
 
Knivsta kommun förvaltar sina VA-frågor genom Knivstavatten AB som är ett dotterbolag 
inom koncernen Roslagsvatten AB.  
 
Knivstavatten har genomfört ett antal olika utredningar i frågan och bland annat utrett 
möjligheten att bygga ut det befintliga reningsverket till en kapacitet motsvarande 25 000 pe. 
En sådan utbyggnad skulle dock bara räcka i maximalt 10 år med nuvarande 
utvecklingsplaner i kommunen. Idag är ett riktvärde att ett ombyggt eller nytt reningsverk 
borde planeras för upp till 45.000 invånare år 2050. 
 
Eftersom Knivsta dessutom vill utveckla området kring reningsverket i Nydal genom att 
lägga ner avloppsreningsverket och regeringen samtidigt har pekat ut området som 
modellområde så är en utbyggnad på befintlig plats sannolikt inte att föredra jämfört med en 
regional lösning med överföringsledningar till Käppalaverket eller ett nytt reningsverk på en 
alternativ plats.  
 
Knivsta kommun har genom Roslagsvatten AB därför gett konsultfirman WSP i uppdrag att 
genomföra en förstudie i samverkan med Sigtuna kommun och Käppalaförbundet för att 
kunna jämföra olika anslutningsmöjligheter till Käppalaförbundet med att bygga ett eget 
avloppsreningsverk. 

2.2. Käppalaförbundets nuvarande situation 
Vid Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö renas avloppsvatten idag från 11 
medlemskommuner motsvarande ca 580 000 invånare och verksamheter. Restprodukterna 
avloppsslam och biogas förädlas och används som näring och mull i lantbruket respektive 
som fordonsbränsle. Käppalaverket är ett reningsverk med s k nolluttag av energi, dvs det 
produceras mer energi som gas och fjärrvärme än konsumtionen av el. 
Vid jämförelser med andra reningsverk är Käppalaförbundets rening mycket effektiv både 
avseende avskiljningsgrader och kostnader. Det beror i huvudsak på att det finns ett tydligt 
samband mellan kvalitet och kvantitet – stordriftsfördelar – inom denna verksamhet.  
 
Käppalaförbundet har fått ett nytt verksamhetstillstånd i juni 2019. Det innebär i korthet att 
utsläppsvillkoren skärps dels för halterna av näringsämnen i det renade vattnet men även 
maximala utsläppsmängder (ton/år). I förlängningen innebär införandet av maximala 
utsläppsmängder att avskiljningskraven kommer att öka med en växande befolkning. Den 
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anpassning av processerna som införs i Käppalaverket inom den kommande sju-årsperioden 
kommer därför att få en begränsad livslängd i takt med befolkningsutvecklingen.  
Att ta in nya kommuner med en ökad belastning, utöver den naturliga expansionen i 
nuvarande medlemskommuner, till förbundet kräver därför en noggrann prövning och 
konsekvensanalys.  

2.3. Övergripande förslag på lösning  
Den föreslagna lösningen innebär att det befintliga reningsverket i Knivsta ersätts med en 
pumpstation som pumpar spillvattnet till Moralund i Sigtuna och vidare till 
Käppalaförbundets tunnelsystem. En överföringsledning måste anläggas med en längd av ca 
5 km i Knivsta kommun och ca 7,1 km i Sigtuna kommun. Därefter ansluts Knivstas 
spillvatten till den idag av Sigtuna kommun ägda s k Sigtunatunneln som i sin tur ansluter 
till Käppalaförbundets tunnelsystem vid Löwenströmska sjukhuset. En mätkammare anläggs 
vid anslutningspunkten så att allt spillvatten som skickas från Knivsta mäts.  
 
För att förenkla den framtida hanteringen föreslås att Sigtunatunneln övertas av 
Käppalaförbundet från Knivstas anslutningspunkt eftersom den då betjänar två 
medlemskommuner och i stort sett har samma dimensionering och egenskaper som 
Käppalaförbundets övriga tunnelsystem och redan idag i viss utsträckning underhålls från 
förbundets sida. 
 
Knivsta kommun ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet och betalar en 
anslutningsavgift motsvarande den andel av tillgångarna i förbundet som de anslutna 
områdena i kommunen kommer att belasta fem år efter anslutningen. Hela 
investeringsutgiften för anslutning och renovering av Sigtunatunneln belastar Knivsta 
respektive Sigtuna kommun.  
Knivsta kommun undantar vissa delar av kommunen från anslutning i enlighet med 
förbundsordningens § 17 a. Dessa delar kan i ett senare skede eventuellt medges anslutning 
till de villkor som då tillämpas i förbundsordning eller genom avtal. De uteslutna områdena 
är glest befolkade och förväntas inte exploateras för anslutning inom överskådlig tid. 

3. Förslag på anslutningsmodell 

3.1. Juridiska förutsättningar 

3.1.1. Medlemskap i förbundet 
Käppalaförbundets förbundsordning medger anslutning av nya medlemmar under 
förutsättning att samtliga nuvarande medlemmar godkänner anslutningen. I princip behövs 
inga större förändringar i förbundsordningen mer än att skriva in den nya 
medlemskommunen samt att ändra antalet styrelseledamöter med ytterligare en plats och en 
ersättare för att följa principen med styrelserepresentation från varje medlemskommun. 
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Den politiska representationen i förbundets fullmäktige följer de regler som redan finns 
utifrån invånarantal i det anslutna verksamhetsområdet.  
 
Avgifterna till förbundet finns också reglerade i förbundsordningen och behöver inte ändras. 
De utgår från antalet anslutna personekvivalenter, dricksvattenvolym, avloppsvattenvolym, 
tillskottsvattenvolym och eventuella särskilda avgifter för speciellt belastande verksamheter. 
 
Andelar i förbundets tillgångar och skulder räknas ut utifrån inbetalda avgifter till förbundet 
och behöver därför inte heller ändras i förbundsordningen.  
 
För att underlätta besluten vid medlemskap är det lämpligt att upprätta ett anslutningsavtal 
mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet där frågor som undantagna områden från 
anslutningen, anslutningsavgift, tidpunkt för inträde som medlem i förbundet och eventuella 
andra frågor regleras. Medlemskommunerna i förbundet och Knivsta kommun kan fatta 
beslut om detta anslutningsavtal och därmed också godkänna det framtida medlemskapet när 
anslutning har skett.  
 
Ett osäkerhetsmoment utgörs av när den fysiska anslutningen faktiskt kommer att ske 
eftersom de investeringsprojekt som först måste avslutas kan försenas. Samtidigt är det 
viktigt för Knivsta kommun att innan investeringarna påbörjas vara säkra på att de medges 
medlemskap i Käppalaförbundet. Frågan är då från vilket datum som medlemskapet ska 
börja gälla och från vilken tidpunkt den nya förbundsordningen med Knivsta som 
medlemmar och med politisk representation ska börja gälla.  
 
Förslaget är att Knivsta blir medlem från den tidpunkt då den fysiska anslutningen 
färdigställts (då avloppsvatten börjar mätas vid anslutningspunkten) och att den politiska 
representationen börjar gälla från första fullmäktigesammanträdet efter anslutningen. Vid det 
sammanträdet kan också styrelsen kompletteras med en ledamot och en ersättare från 
Knivsta kommun samtidigt som den nya Förbundsordningen träder i kraft – allt i enlighet 
med anslutningsavtalet.   

3.1.2. Tillståndsfrågor och juridik 
Avloppsrening är en tillståndspliktig verksamhet med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. 
Vid ett eventuellt medlemskap måste dessa frågor beaktas. I detta fall innebär en anslutning 
av Knivstas avlopp till Käppalaförbundet att två länsstyrelser berörs, dels Länsstyrelsen i 
Uppsala län som utövar tillsyn över Knivsta kommuns anläggningar och dels Länsstyrelsen i 
Stockholms län som utövar tillsyn över förbundets anläggningar. Anslutningen betyder även 
att Knivsta kommuns renade avloppsvatten kommer att ledas till Östersjön istället för 
nuvarande recipient i Mälaren. 
 
En advokatbyrå har sett över dagens verksamhetstillstånd och ser inga oklarheter eller 
försvårande omständigheter att ansluta en kommun från annat län. Enligt dagens 
verksamhetstillstånd krävs godkännande från Länsstyrelsen i Stockholms län innan en ny 
kommun ansluts. 
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Förbundets nya tillstånd, som vann laga kraft i juni 2019 avser tillstånd enligt miljöbalken 
till avloppsanläggning med tillhörande tunnel- och ledningssystem. Enligt det nya tillståndet, 
som avser reningsverket, finns inte något hinder mot att ta emot och rena avloppsvatten från 
nya kommuner. Nya kommuner kan därför anslutas till reningsverket så länge 
Käppalaförbundet kan innehålla de villkor som gäller enligt tillståndet, t.ex. maximalt 
årsmedelvärde avseende personekvivalenter och de villkor som gäller för utsläpp till 
recipient.  
 
Vid kontakter med Länsstyrelsen i Uppsala har framkommit att man gärna ser en anslutning 
av Knivsta kommun till Käppalaförbundet utifrån miljöaspekten och prioriteringen av 
skyddet för Mälaren som vattentäkt. 
 
En mer omfattande juridisk genomlysning har genomförts av Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå för att säkerställa att anslutningen är möjlig att genomföra utan problem med 
miljölagstiftning eller andra relevanta regelverk.   

3.2. Tekniska förutsättningar 
I den förstudie som WSP upprättat på uppdrag av Roslagsvatten AB beskrivs de tekniska 
alternativ som finns för anslutningen. För Käppalaförbundets del är det mest en fråga om 
verkställighet när avloppsvattnet börjar levereras till anslutningspunkten och den 
mätutrustning som då överlåts till förbundet.  
Hur Knivsta kommun och Sigtuna kommun genomför själva anslutningen är av underordnat 
intresse för Käppalaförbundets del vars ansvarsområde börjar först vid själva 
anslutningspunkten. 
Käppalaförbundet har dock ett intresse av att anslutningen genomförs enligt den tekniska 
standard som finns framtagen för alla anslutningar och att mätutrustningen som övertas 
uppfyller förbundets krav.  
 
När det gäller övertagandet av Sigtunatunneln ska den uppfylla Käppalaförbundets tekniska 
krav och vara i samma standard som övriga tunnelsystem förbundet innehar. Det innebär att 
Sigtuna kommun tillsammans med Käppalaförbundet tar fram en åtgärdslista på 
förbättringar som ska vara genomförda innan övertagandet. Detta regleras i ett särskilt 
överlåtelseavtal mellan Käppalaförbundet och Sigtuna kommun samt Sigtuna Vatten och 
Renhållning AB som idag äger tunneln. 
 
Syftet med dessa åtgärder är att anslutningen av Knivsta kommun inte ska medföra några 
merkostnader för nuvarande medlemskommuner i Käppalaförbundet. 

3.3. Miljömässiga förutsättningar 
Knivsta reningsverk har sin recipient i Knivstaån som mynnar ut i Lövstaån söder om sjön 
Valloxen och vidare ner till Garnsviken och slutligen Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt 
för hela Storstockholmsområdet. 
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Roslagsvatten anger i sin rapport att Lövstaån belastas av övergödning, syrefattiga 
förhållanden och miljögifter som en följd av utsläppen från reningsverket.   
 
En anslutning till Käppalaverket skulle flytta ut utsläppspunkten från Knivsta till 
Halvkakssundet i Saltsjön och vidare till Östersjön vilket innebär att belastningen av 
föroreningar i Mälaren minskar väsentligt. 
 
Detta är av intresse för nuvarande medlemskommuner i förbundet som tar sitt dricksvatten 
från Mälaren via Kommunalförbundet Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall AB. 
 
Den belastning som flyttar från Mälaren till Östersjön ingår då i Käppalaförbundets mycket 
omfattande verksamhetstillstånd och garanteras en långtgående rening som är svår att uppnå 
i ett mindre reningsverk. Miljönyttan är därför tydlig. 

3.4. Ekonomiska förutsättningar 

3.4.1. Knivsta kommun 
I förslaget erbjuds Knivsta kommun en anslutningspunkt vid Moralundstunneln öster om 
Märsta tätort. Detta skulle innebära att Knivstavatten AB bekostar, äger och ansvarar för 
anslutningstunneln från Knivsta kommun fram till anslutningspunkten, en sträcka på ca 12 
km. 
 
Utöver detta ska Knivstavatten bygga en eller flera pumpstationer samt mätutrustning vid 
kommungräns eller motsvarande för flödesmätning enligt den standard som 
Käppalaförbundet föreskriver. Filteranläggning för rening av ventilationsluft ska också 
anläggas på lämplig plats. 
 
I WSP:s förstudie daterad 2020-02-20 så anger man att detta alternativ skulle innebära en 
investeringsutgift på mellan 504 och 540 MSEK för Knivsta inklusive kalkylerade 50 Mkr i 
anslutningsavgift.  
Om Knivsta kommun i stället väljer att bygga ett nytt reningsverk i egen regi bedöms 
investeringsutgiften motsvara ungefär samma summa utifrån de senaste indikatorerna från 
pågående investeringar i reningsverk (10.000 - 15.000 SEK per personekvivalent).  

3.4.2. Käppalaförbundet 

Kapacitetsberäkningar  
Den största frågan för Käppalaförbundet är hur en anslutning av Knivstas befolkning 
påverkar den framtida kapaciteten och därmed hur mycket tidigare reningsverket måste 
byggas om för att klara de krav som finns i det nya verksamhetstillståndet.  
 
Med de nu planerade åtgärderna för nya reningskrav kan man då konstatera att denna 
tidpunkt flyttas bakåt i tid mellan 1,5 – 3 år. Vid den tidpunkten uppgår Knivstas andel av 
Käppalaförbundets totala pe-tal till ca 2-3 %. Ambitionen att bygga om verket idag med 
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relativt små medel, jämfört med många andra verk, kan då komma att minska den 
avskrivningsbara tiden för teknikskiftet under den tänkta nivån som kalkylerats till ungefär 
en generation (20-25 år).  
 
Merkostnaden för en tidigareläggning av nästa tekniksprång med därmed tillhörande 
investeringsutgifter utgörs då av den tidigarelagda räntekostnaden för investeringsutgifterna. 
Det är inte troligt att avskrivningstiderna, och därmed tillhörande avskrivningskostnader per 
år, kommer att beröras eftersom de relativt långa tidsspannen mellan tekniksprången är 
längre än ekonomisk/teknisk livslängd för anläggningarna som berörs.  
 
Samtidigt bör beaktas att de tillkommande abonnenterna också betalar för sin andel av både 
den nya investeringen och de som redan finns på plats. Ju fler som delar på fasta kostnader 
gör det billigare per andel. Se stycke ”Principer för anslutningsavgift”.  
 
Den framräknade tiden för hur länge nuvarande investering för det nya 
verksamhetstillståndet kan bestå innan ett nytt tekniksprång krävs är i nuläget osäkert och 
kan kullkastas av bland annat följande faktorer: 
 

• Befolkningsprognoserna bygger på kommunernas antaganden om expansion enligt 
nu gällande RUFS-planer. Dessa har historiskt visat sig vara allt för optimistiska. Det 
är mer sannolikt att befolkningsutvecklingen är lägre än beräknat i kalkylerna vilket 
då också medför en lägre faktisk belastning. 

• Inkommande belastning och förändrad kvalitet på avloppsvattnet kan också ändras på 
grund av förändrade konsumtionsvanor, lagstiftning och aktivt uppströmsarbete. De 
senaste åren har t ex fosformängderna minskat avsevärt genom förändrad lagstiftning 
för användning av ämnet i tvättmedel. 

• Tillskottsvattenmängd kan minskas genom ett aktivt uppströmsarbete och åtgärder 
hos medlemskommunerna. Det kan t ex konstateras att den mottagna volymen vatten 
har varit relativt konstant från det att verket startades till idag. 
Hushållsvattenvolymerna har inte ökat trots en ökad befolkning. När minskningen av 
vattenförbrukning per personekvivalent upphör att gälla är dock svårt att förutse.  

• Nya miljökrav kan medföra att tekniksprången måste göras oavsett belastning på 
verket vilket har varit fallet både vid nyinvesteringarna på 1990-talet och de som 
planeras idag. 

Principer för anslutningsavgift 
Förbundet har i nuläget inga givna regler för hur en anslutningsavgift ska beräknas vid 
anslutning av en ny kommun. Man kan ändå utifrån VA-lagstiftningens utgångspunkter 
fastställa följande grundläggande krav: 

- Anslutningsavgiften ska minst täcka nuvarande medlemskommuners eventuella 
merkostnader för en anslutning. Anslutningen får alltså inte innebära högre kostnader 
för förbundets nuvarande medlemmar. Särintäkterna för en anslutning måste minst 
vara lika stora som dess särkostnader. 
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- Anslutningsavgiften ska kunna fastställas med rimlig säkerhet innan anslutningen 

genomförs för att den nya medlemmen ekonomiskt ska kunna jämföra alternativa 
lösningar av avloppsfrågan. 

- Anslutningen ska inte grundas på godtycke eller subjektiva bedömningar utan kunna 
räknas fram utifrån godtagna principer med parametrar som är stabila och avtalade. 

- Anslutningsavgiften utgör en rättighet utan tidsbegränsning kopplad till medlemskap 
i förbundet och kan därför skrivas av på lång tid hos den anslutande kommunen. 
Årskostnaden blir därmed relativt sett lägre än för de materiella investeringarna. 

 
Ett tidigare föreslaget resonemang för att beräkna anslutningsavgiften för Knivsta har utgått 
från att jämföra när i tid man når det teoretiska kapacitetstaket med, respektive utan, den nya 
kommunens personekvivalenter. För Knivstas del innebär det ca 1,5 till 3 års 
tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar lite beroende på hur antalet framtida 
personekvivalenter utvecklas i anslutna kommuner.  
 
Nästa steg är att översätta denna tid i pengar. Den faktor som medför ökade kostnader av en 
tidigareläggning är att byggtiden flyttas med därmed tillhörande ränteutgifter för 
anläggningen. Det utgör då förbundets särkostnad för anslutningen. För övrigt erhåller 
förbundet full kostnadstäckning via avgiftssystemet från de nya medlemmarna. 
Utgångspunkten för beräkningen blir då att fastställa total investeringsutgift för den 
kapacitetshöjande investeringen, fastställa en räntesats vid tidpunkten för 
investeringsutgiften för att få fram den finansiella kostnaden samt hur lång tid man ska 
beräkna tidigareläggningen. Samtliga dessa parametrar är i princip okända då själva 
anslutningen sker. Det innebär att det finns ett stort utrymme för diskussioner och godtycke 
vid fastställandet av denna avgift som måste genomföras många år före den egentliga 
särkostnaden eventuellt uppkommer. 
 
Ett alternativ till att hitta en rimlig ekonomisk nivå för framtida investeringars nuvärde är att 
istället utgå från de anläggningar som finns och som är under uppförande vid 
anslutningstidpunkten och att låta den tillkommande kommunen ”köpa in sig” i dessa 
anläggningar i proportion till framtida belastning. Det ger i princip samma ekonomiska 
effekt för nuvarande kommuner som att försöka räkna fram en räntekostnad på en framtida 
investering då både tidpunkt, belopp, avskrivningstider och räntesats är osäker. Det var 
också så anslutningen med Nacka kommun räknades fram i slutet av 90-talet. 

Simulerad kalkyl på anslutningsavgift för Knivsta 
Efter att de kapacitetshöjande investeringar som planerats idag har genomförts beräknas  
Käppalaförbundets samlade anläggningstillgångar uppgå till 2-3 miljarder kronor vid 
anslutningstidpunkten. Knivstas andel av förbundets totala personekvivalenter beräknas 
utgöra ca 2 – 3 % vilket i så fall indikerar en anslutningsavgift på ca 40 - 90 Mkr. Exakta 
siffror är givetvis omöjliga att ta fram i dagsläget. För att hantera den frågan föreslås att  
anslutningsavgiften beräknas från Käppalaförbundets anläggningstillgångar vid 
anslutningstidpunkten och pe-talet (som Käppalaförbundet räknar det) fem år efter 
anslutningstidpunkten. På så sätt säkerställs även att alla anslutningar genomförts på de 
lokala näten.   
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Avskrivningstid på anslutningsavgifter 
En viktig aspekt att beakta vid kalkylen avseende de ekonomiska konsekvenserna av detta 
investeringsalternativ är att anslutningsavgiften kan ges en betydligt längre avskrivningstid 
än de materiella investeringarna i anslutningen. Avgiften utgör ju en rättighet att för 
obestämd framtid ges medlemskap i kommunalförbundet och därmed också i den framtida 
avloppsvattenreningen för Knivsta kommun. Norrtälje kommun skriver t ex av 
anslutningsavgiften till Norrvatten på minst 100 år vilket stämts av med redovisningsrådande 
organ.  

Årliga avgifter för Knivsta kommun till Käppalaförbundet 
När det gäller de årliga avgifterna till Käppalaförbundet så räknas de fram genom ett relativt 
komplicerat förfarande enligt regelverket i förbundets förbundsordning.  
 
I princip är pe-talet tillsammans med flödet och tillskottsvattnet avgörande för avgiftens 
storlek. Bedömningen är att Knivstas andel de första åren uppgår till ca 2 – 3 % av 
förbundets totala pe.  
Beräknade totala avgifter till förbundet finns preliminärt beräknade ett antal år framåt i tid.  
I nedanstående tabell redovisas dessa värden: 
 

 
 
Här finns givetvis osäkerheter avseende samtliga parametrar. Kalkylen utgår från att 
Knivstas avloppsvatten och pe-tal är sammansatt på samma sätt som förbundets genomsnitt. 
Beräknad särintäkt för Käppalaförbundets del är, under förutsättning att dessa beräkningar 
stämmer, då 8,3 – 9,5 Mkr under de första åren. Särkostnaden (rörliga kostnader) utgörs högt 
räknat av ca 20 % av intäkten och utgörs främst av kemikalier och energi som delvis är 
volymberoende kostnader. Det täckningsbidrag som därmed minskar nuvarande kommuners 
avgifter uppgår översiktligt då till 6,6 – 7,6 Mkr per år. Till dessa intäkter ska också den 
periodiserade anslutningsavgiften räknas in. Det innebär ytterligare särintäkter på 2 – 4,5 
Mkr per år under en 20-årsperiod.  

Övriga åtgärder för anslutning  
De åtgärder som föreslås går ut på att Käppalaförbundet övertar Sigtunatunneln från 
Knivstas anslutningspunkt i Märsta fram till Löwenströmska sjukhuset. Principen är att 
förbundet ska överta dels en anslutning med mätning från Knivsta och dels Sigtunatunneln i 
samma standard som Käppalaförbundets övriga tunnelsystem utan kostnad. Det innebär att 
åtagandet från Käppalaförbundets sida begränsas till att besiktiga och ange tekniska 
standarder som ska vara uppfyllda vid övertagandet. Skulle inte detta vara uppfyllt får 
förbundet fakturera merkostnader för att nå denna standard.   
 

Knivsta Kalkyl 
År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
pe-Knivsta 19 500 20 367 21 233 22 100 22 967 23 833 24 700
% pe-tal 2,27% 2,32% 2,37% 2,42% 2,46% 2,50% 2,56%
Total avgift tkr -364 534 -369 346 -370 822 -372 800 -373 204 -370 830 -372 137
Knivstas andel tkr -8 285 -8 580 -8 792 -9 011 -9 186 -9 286 -9 544
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Det finns historiskt ett exempel på ett liknande fall när Käppalaförbundet i början av 2000-
talet övertog den s k Upplands-Brotunneln. I princip var samma förutsättningar uppfyllda 
som när det gäller Sigtunatunneln. Tunneln var byggd ungefär samtidigt som Käppalas 
tunnelsystem. Den mynnade ut i Käppalaförbundets system och den betjänade mer än en 
medlemskommun. Det sistnämnda argumentet har varit en vägledande princip inom 
Käppalaförbundet; om fler än en medlemskommun nyttjar en tunnel ska ägandet ligga på 
förbundet och samtliga medlemskommuner därigenom bestrida anläggningens utgifter.  
När det gäller Upplands-Brotunneln betalade Upplands-Bro en engångssumma till 
Käppalaförbundet för att renovera tunneln till samma standard som förbundets övriga 
tunnelsystem. 
 
En skillnad när det gäller Sigtunatunneln är dock att förbundet också kommer att överta den 
ventilationsutrustning som är nödvändig för att skapa undertryck i tunneln enligt förbundets 
standardlösningar. Ventilationsanläggningen som idag betjänar tunneln ligger i en ansluten 
sidotunnel som inte ingår i överlåtelsen.  
En annan mer administrativ åtgärd som måste genomföras är att identifiera alla påslag 
(anslutningar av avloppsledningar och tunnlar) som finns i de tunneldelar som 
Käppalaförbundet tar över. För de anslutningar som mynnar ut i huvudtunneln som 
Käppalaförbundet kommer att äga ska anslutningsavtal upprättas i enlighet med förbundets 
policy för anslutningar. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

§ 118 Hemställan om att ändra § 1 
Medlemmar, namn och säte i 
Käppalaförbundets förbundsordning 

 Dnr KS 21/0051 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets 

förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan 

Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till 

hemställan. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande 

Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan. 

Sammanfattning 

Käppalaförbundet har inkommit med en hemställan om att ändra §1 

Medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets förbundsordning. Bakgrunden 

till förändringen är att Knivsta kommun anmält intresse av ett medlemskap i 

Käppalaförbundet. Knivsta kommun kommer enligt det föreslagna avtalet stå 

för samtliga kostnader förknippade med anslutningen samt även betala en 

anslutningsavgift.   

Förbundets fullmäktige anser att anslutning kan motiveras av följande faktorer 

 Förbundets medlemmar tar inga ekonomiska risker då inga 

investeringar belastar förbundet. Projekt for anslutning sker utanför 

förbundets förvaltning. 

 Ett beräknat täckningsbidrag som minskar avgifterna med 6,6 - 7,6 Mkr 

per år för de nuvarande kommunerna plus anslutningsavgiften på 40-90 

Mkr. 

 Mälaren som dricksvattentäkt avlastas framförallt organiska miljögifter 

och läkemedelsrester vilket i förlängningen kan motverka 

investeringsbehov i dricksvattenverk i medlemskommunerna. 

 Ingen betydande inverkan på Käppalaförbundets framtida kapacitet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige godkänna 

hemställan.  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner förändringar i Käppalaförbundets 

förbundsordning i enlighet med bilaga 2 till hemställan.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till anslutningsavtal mellan 

Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med bilaga 1 till 

hemställan. 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal gällande 

Sigtunatunneln i enlighet med bilaga 3 till hemställan. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Käppalaförbundet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Kansliavdelningen 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-08-18 KS 20/0714  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på motion om badplats och park i Vållsvik 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en översyn 

och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt undersöka 

möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som 

beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det 

att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka 

möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens 

strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det 

finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-08-18 KS 20/0714 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

 Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 

2020 

Ärendet 

Den 20 november 2020 inkom en motion från Erik Karlsson (V) gällande 

badplats och park i Vållsvik.  

I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder idag inte 

räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom att det är 

trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta badplatser kan 

öka inflyttning och nyetablering av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren 

ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i anslutning till 

badplatsen.  

Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter. 

Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan 

finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt badplatsen. 

Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser badplatsen i 

Vållsvik  

1 Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i Vållsvik  

2 Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i anslutning 

till badplatsen.  

3 Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett exempel 

lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till 

förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka)  

4 Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en 

parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade med 

laddstolpar.  

Ärendet lyftes på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 2021 

där nämnden yttrade sig i ärendet. I yttrandet lyfter Kultur- och fritidskontoret 

att Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna 

kommuner med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina 

omgivningar som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt 

friluftsliv. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del 

stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-08-18 KS 20/0714 

 
 

Kultur- och fritidskontoret konstaterar att det i motionen finns förslag om att 

utreda förutsättningarna för att etablera en kommunal badplats i Vållsvik. 

Marken i detta område tillhör en privat markägare vilket skulle innebära att 

kommunen behöver föra en dialog med markägaren i ett första skede för att 

undersöka förutsättningarna för en badstrand med en angränsande park och 

parkering. 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer även 

att det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje. 

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 

är besvarad. 

Barnperspektiv 

Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av 

vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn. 

Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både 

gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 

2021 

2. Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

3. Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 2020 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidskontoret 

 Erik Karlsson (V) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-25 

 

 

§ 28 Yttrande - Motion om badplats och park 
i Vållsvik 

 Dnr KFN 20/0224 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att 

det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en 

kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en 

översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 

 Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-05-25 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunstyrelsen 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-04-21 KFN 20/0224  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - Motion om badplats och park i 
Vållsvik 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt 

eget och överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsställaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att 

det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en 

kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en 

översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2021. 

 Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020. 

Ärendet 

Vänsterpartiet har genom Erik Karlsson (V) inkommit med en motion gällande 

badplats och park i Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som 

kommunen erbjuder idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma 

sommardagar. Förutom att det är trevligt med närhet till rent vatten ser 

förslagsställaren att välskötta badplatser kan öka inflyttning och nyetablering 



123 Svar på motion om badplats och park i Vållsvik - KS 20/0714-7 Svar på motion om badplats och park i Vållsvik : Yttrande - Motion om badplats och park i Vållsvik

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-21 KFN 20/0224 

 
 

 

av nyföretagare i kommunen. Förslagsställaren ser även att det med fördel 

anordnas en park och parkering i anslutning till badplatsen. 

Vänsterpartiet föreslår att en utrednings tillsätts gällande nedanstående punkter. 

Motionsställaren har i efterhand dragit tillbaka förslaget i punkt tre då det redan 

finns långtgående planer för Lillsjöns badplats och omgivningen runt 

badplatsen. Motionsställaren har även förtydligat att punkt 1, 2 och 3 avser 

badplatsen i Vållsvik 

1. Att utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i 

Vållsvik 

2. Att utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i 

anslutning till badplatsen. 

3. Att utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett 

exempel lyfta Lillsjöbadet med under badsäsong viss tillgång till 

förtäring/picknickkorgar samt (denna punkt har dragits tillbaka) 

4. Att utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en 

parkering som upplåts till familjer med små barn och handikappade 

med laddstolpar. 

Kultur-och fritidskontorets yttrande 

Upplands-Bro kommun är en av Storstockholms meste natursköna kommuner 

med 13 mil strand runt Mälaren. Därtill finns flera sjöar med fina omgivningar 

som erbjuder besökare både naturlig rekreation och ett aktivt friluftsliv. 

Längs kommunens stränder finns det ett antal iordningsställda badplatser 

såsom Björknäs, Frölunda, Gröna Udden, Hällkana, Lillsjön och Stigstorp. Det 

finns dessutom många naturstränder längs kommunens strandlinjer. En del 

stränder ligger på kommunal mark och andra tillhör privata markägare. 

I motionen finns förslag om att utreda förutsättningarna för att etablera en 

kommunal badplats i Vållsvik. Marken i detta område tillhör en privat 

markägare vilket skulle innebära att kommunen behöver föra en dialog med 

markägaren i ett första skede för att undersöka förutsättningarna för en 

badstrand med en angränsande park och parkering.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka möjligheter 

det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens strandlinjer för 

bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att 

det finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Utredning gällande förutsättningarna om att anlägga en 

kommunal badplats i Vållsvik föreslås därför bli en del av arbetet med en 

översyn av kommunens strandlinje.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-21 KFN 20/0224 

 
 

 

Barnperspektiv 

Strandnära miljöer har stor och god inverkan på vår mentala hälsa. Ljudet av 

vatten och vind har lugnande effekt för många människor och inte minst barn. 

Närhet till vatten stimulerar dessutom till lek, aktivitet och kreativitet som både 

gynnar barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. 

Kultur- och fritidskontoret  

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef   

 

Karin Haglund 

Utredare kultur- och fritidskontoret 

  

  

Bilagor 

1. Motion om badplats och park i Vållsvik den 5 november 2020. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Rättad 201105

Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion

Badplats och park i Vållsvik

Bro växer så det knakar västerut och vi ser redan i dag att de badplatser som kommunen kan erbjuda 
oss innevånare inte riktigt räcker till det behov som visar sig under varma sommardagar.

En vinnande faktor som vi har i vår kommun är närheten till rent, badbart vatten och att ha flera, 
välskötta badplatser är ytterligare ett plus i konkurrensen att få både inflyttning och ytterligare en 
mysfaktor för att få nya etablering av nyföretagande i Upplands-Bro.
Att i anslutning till badet ha en park som lämpar sig till såväl strövområde som till picknick vore 
inte så dumt det heller!

Vi har nyetableringar av bostäder i Säbyholm, Tammsvik, Brogård, Trädgårdsstaden, m fl platser 
vilka alla ligger på cykelavstånd till Vållsvik.

Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts

att
utreda förutsättningarna att etablera en kommunal badplats i Vållsvik

att
utreda förutsättningarna för en renovering av befintlig park i anslutning till badplatsen 

att
utreda möjligheterna till övriga sommaraktiviteter och som ett exempel lyfta Lillsjöbadet med under 
badsäsong viss tillgång till förtäring/picknickkorgar samt

att
utreda och finna en plats i badets närområde för att anlägga en parkering som upplåts till familjer 
med små barn och handikappade med laddstolpar.

Håbo-Tibble den 18 oktober 2020

Erik Karlsson
Gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

§ 110 Svar på motion om badplats och park i 
Vållsvik 

 Dnr KS 20/0714 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en 

översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt 

undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Sammanfattning 

Erik Karlsson (V) har inkommit med en motion gällande badplats och park i 

Vållsvik. I sin motion framhåller han att badplatserna som kommunen erbjuder 

idag inte räcker för kommunens medborgare vid varma sommardagar. Förutom 

att det är trevligt med närhet till rent vatten ser förslagsstä llaren att välskötta 

badplatser kan öka inflyttning och nyetablering av företagare i kommunen. 

Förslagsställaren ser även att det med fördel anordnas en park och parkering i 

anslutning till badplatsen. 

Den 25 maj 2021 togs motionen upp i Kultur- och fritidsnämnden som 

beslutade att anta Kultur- och fritidskontorets yttrande. I yttrandet framgår det 

att Kultur- och fritidskontoret välkomnar initiativet att se över vilka 

möjligheter det finns för att förvalta och utveckla platser längs kommunens 

strandlinjer för bad, rekreation och friluftsaktiviteter. Det bedöms även att det 

finns behov av att genomföra en översyn och inventering av samtliga 

existerande och potentiella badplatser och naturstränder i kommunen. I en 

sådant arbete bör det även ingå att se över möjligheter till parkområden i 

anslutning till badplatser samt i dialog med tekniska kontoret se över behov av 

parkeringsplatser. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför att en utredning 

gällande förutsättningarna om att anlägga en kommunal badplats i Vållsvik blir 

en del av arbetet med en översyn av kommunens strandlinje.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 

maj 2021 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 21 april 2021 

 Motion om badplats och park i Vållsvik som inkom den 5 november 

2020 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad i och med följande:  

Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en 

översyn och inventering av kommunens badplatser och naturstränder samt 

undersöka möjligheter till parkområden i anslutning till dessa. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 

och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kultur- och fritidskontoret 

 

 



124 Svar på motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat - KS 20/0715-4 Svar på motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat : Svar på motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emine Korkmaz 

   

Kansliavdelningen 

   

Emine.Korkmaz@upplands-bro.se 

2021-04-30 KS 20/0715  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om kommunalt övertagande av 
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen 
Naturreservat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till 

Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att 

Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att 

bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer - 

som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil. 

2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga 

åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021. 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I 

motionen yrkar Vänsterpartiet att: 

 utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll 

för sträckan Låssa kyrka – Rösaring. 

 utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp 

med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen 

införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i 

kommunen ligger. 

 Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och 

handikappanpassas. 

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta 

samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår det att i dagsläget så 

är inte Upplands-Bro kommun reservatsförvaltare utan det är väghållaren och 

Länsstyrelsens ansvar att se till att området är tillgängligt. Det finns planer på 

kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta väghållarskapet av 

Rösaringvägen från Trafikverket. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-04-30 KS 20/0715 

 
 

I och med att dessa planer finns tog Tekniska nämnden beslutet att ge 

Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda 

vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar även att enligt Länsstyrelsens 

reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga 

parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av 

laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En 

handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av 

samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen 

planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för 

att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2021 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april 

2021. 

 Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av 

väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den 

18 februari 2021 

 Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och 

Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020 

Ärende 

En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I 

motionen yrkar Vänsterpartiet att: 

 utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll 

för sträckan Låssa kyrka – Rösaring. 

 utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp 

med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen 

införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i 

kommunen ligger. 

 Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och 

handikappanpassas. 

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta 

Samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet lyfter kontoret att 

naturreservatet nås från Bro via Rösaringvägen. I dagsläget är Trafikverket 

väghållare från Rättarboda till Låssa kyrka. Därefter är vägen, ca 600 meter 

lång, enskild väg. 

Rösaringsåsen som naturreservatet heter är en del av Uppsalaåsen, den största 

av Sveriges rullstensåsar. Åsen har ett högt naturgeografiskt värde. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-04-30 KS 20/0715 

 
 

Länsstyrelsen beslutade 2015 att skydda områdets värde genom bildandet av 

naturreservat med Länsstyrelsen i Stockholms län som reservatsförvaltare. 

I yttrandet från Samhällsbyggnadskontoret framgår det att då Upplands-Bro 

kommun inte är reservatsförvaltare i dagsläget så faller ansvaret på väghållaren 

och Länsstyrelsens att se till att området är tillgängligt. Det framgår att det 

finns planer både på kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta 

väghållarskapet av Rösaringvägen från Trafikverket. 

I och med dessa planer tog Tekniska nämnden beslutet att ge 

Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda 

vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att enligt Länsstyrelsens 

reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga 

parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av 

laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En 

handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av 

samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen 

planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för 

att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare. 

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 

är besvarad. 

Barnperspektiv 

Tillgång till friluftsliv med både natur- och kulturupplevelser är viktiga för 

barns utveckling och välbefinnande.    

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och 

Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020 

2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april 

2021. 

3. Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av 

väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den 

18 februari 2021 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-04-30 KS 20/0715 

 
 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 

 Tekniska nämnden 
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion

Kommunalt övertagande av väg mellan Låssa 
kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat
Bro växer så det knakar västerut och vi ser redan i dag att de grönområden som kommunen kan 
erbjuda oss innevånare i möjligaste mån skall kunna nås med bil för att inte exkludera barnfamiljer 
och handikappade.

En vinnande faktor som vi har i vår kommun är närheten till ren och oförstörd natur och att ha 
tillgång till våra naturområden och till våra fornlämningar såsom Rösaring blir ytterligare ett plus i 
konkurrensen att få både inflyttning och ytterligare en mysfaktor för att få nyetablering av företag i 
Upplands-Bro.
Men, vi måste också kunna ta oss dit med såväl bil som med cykel eller gående. Under innevarande 
år reparerade Länsstyrelsen hjälpligt cirka 1/3 av den aktuella vägsträckan och på privat initiativ 
hyvlades 1/3. Nu äger vi alla inte terränggående fordon så något besök uppe på Rösaring var 
uteslutet för många av oss under 2020.

Vi har nyetableringar av bostäder i Säbyholm, Tammsvik, Brogård, Trädgårdsstaden, m fl platser 
vilka alla ligger på cykelavstånd till Rösaring. 
Vi får inte heller glömma att Rösaring är ett utflyktsmål, väl lämpat för en fika i gröngräset, som 
många av oss gärna tar med våra gäster som kommer ifrån såväl övriga Sverige som från utlandet 
bara vi kan ta oss dit!

I en motion som Vänsterpartiet lämnar in samtidigt med denna motion tar vi upp ett förslag till att 
utreda ett återskapande av såväl park som badplats i Vallsvik.

Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts för 

att
utreda förutsättningarna att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll för sträckan Låssa kyrka – 
Rösaring.

att
utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp med laddstolpar, antalet 
parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra 
bilparkeringar i kommunen ligger samt

att
Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och handikappanpassas.

Håbo-Tibble den 18 oktober 2020

Erik Karlsson
Gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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PROTOKOLLSUTDRAG 6 (33)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-19 

 

§ 30 Yttrande - Motion om kommunalt 
övertagande av väg mellan Låssa kyrka 
och Rösaringsåsen Naturreservat 

 Dnr TN 20/0521 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, 
daterad den 18 februari 2021. 

2. att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda övertagande av 
enskild väg i samband med eventuellt övertagande av Rösaringvägen.  

3. att Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden/Kommunstyrelsen i 
uppdrag att göra en framställan till Länsstyrelsen om att 
reservatsbestämmelserna anpassas så att Rösaringsområdet med sitt 
stora allmänintresse kan rustas upp för att bli mer tillgängligt för alla - 
inklusive de som har funktionsvariationer - som vill besöka området till 
fots, per cykel eller per bil. 

4. att för egen del under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller 
förslaget om att göra en framställan till Länsstyrelsen att uppdra åt 
kontoret att återkomma med förslag om detta till nämnden. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet föreslår att en utredning tillsätts för att: 

• utreda förutsättningarna att kommunen övertar ansvaret för 
vägunderhåll för sträckan Låssa kyrka – Rösaring 

• utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp 
med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen 
införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i 
kommunen ligger samt 

• gångvägen som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och 
handikappanpassas 

I motionen anges att de grönområden som finns i kommunen ska i möjligaste 
mån kunna nås med cykel, till fots och med bil för att inte exkludera 
barnfamiljer och handikappade. Tillgång till naturområden och fornlämningar 
såsom Rösaring är en viktig del i att öka inflyttning, mysfaktor samt för att få 
nyetablering av företag Upplands-Bro. Enligt Vänsterpartiet är den aktuella 
vägen i så dåligt skick att under föregående år var besök till Rösaring uteslutet 
för alla som inte hade tillgång till terränggående fordon. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (33)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-19 

 

Figur 1. Kartbild över väghållarskap i området. Rött markerar statlig väg och grönt markerar enskild 
väg. 

Rösaringsåsen som naturreservatet heter är en del av Uppsalaåsen, den största 
av Sveriges rullstenar. Åsen har ett högt naturgeografiskt värde. Området är 
strategiskt beläget i en kedja med öppna sandytor i varma lägen och har öppna 
och sandiga partier som hyser goda förutsättningar för en rik insektsfauna. 
Rösaringsåsen inhyser flertalet rödlistade och hotade arter. Rösaring utgör 
också en unik fornlämningsmiljö med stora gravrösen, en stenlabyrint och en 
stenkantad s.k. processionsväg. Reservatet ingår i ett större område som är av 
riksintresse för kulturmiljövården, för naturvården och för rörligt friluftsliv. 
Större delen av reservatet utgörs av Natura 2000-område och ingår därmed i 
EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Länsstyrelsen beslutade 2015 att 
skydda områdets värde genom bildandet av naturreservat med Länsstyrelsen i 
Stockholms län som reservatsförvaltare. 

Naturreservatet nås från Bro via Rösaringvägen. I dagsläget är Trafikverket 
väghållare från Rättarboda till Låssa kyrka. Därefter är vägen som är ca 600 
meter lång enskild väg.  

 

 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 

2021 

• Tekniska nämndens yttrande – motion om kommunalt övertagande av 
väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterat 18 
februari 2021. 

• Motionen från Vänsterpartiet, daterad den 18 oktober 2020 
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (33)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2021-04-19 

 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, 
daterad den 18 februari 2021. 

2. att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda övertagande av 
enskild väg i samband med eventuellt övertagande av Rösaringvägen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg av en 
tredje och fjärde beslutspunkt som lyder: 

”3. att Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden/Kommunstyrelsen i 
uppdrag att göra en framställan till Länsstyrelsen om att 
reservatsbestämmelserna anpassas så att Rösaringsområdet med sitt stora 
allmänintresse kan rustas upp för att bli mer tillgängligt för alla - inklusive de 
som har funktionsvariationer - som vill besöka området till fots, per cykel eller 
per bil. 

4. att nämnden beslutar också att för egen del under förutsättning att 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om att göra en framställan till 
Länsstyrelsen att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag om detta till 
nämnden.” 

Kjell A. Johansson (V) yrkar bifall till kontorets förslag och till Catharina 
Anderssons (S) tilläggsförslag. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag och till Catharina 
Anderssons (S) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Catharina Anderssons (S) tillägg av en tredje och fjärde 
beslutspunkt, och finner att nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

1. Kommunstyrelsen 
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  YTTRANDE 1 (2)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Therese Eriksson  
Enhetschef gata/park/trafik  
Enheten Gata/Park/Trafik 
  +46 8-581 694 64 
therese.eriksson@upplands-bro.se 

2021-02-18 TN 20/0521  

Tekniska nämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande - Motion om kommunalt övertagande 
av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen 
Naturreservat 
 
En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet, om 
kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösringsåsen 
Naturreservat. Vänsterpartiet skriver i sin motion att de föreslår en utredning 
för att: 
 

• utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll 
för sträckan Låssa kyrka – Rösaring. 

• utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp med 
laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen införs i 
vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i kommunen 
ligger. 

• Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och 
handikappanpassas. 

 

Naturreservatet nås från Bro via Rösaringvägen. I dagsläget är Trafikverket 
väghållare från Rättarboda till Låssa kyrka. Därefter är vägen, ca 600 meter 
lång, enskild väg.  

Rösaringsåsen som naturreservatet heter är en del av Uppsalaåsen, den största 
av Sveriges rullstensåsar. Åsen har ett högt naturgeografiskt värde. 
Länsstyrelsen beslutade 2015 att skydda områdets värde genom bildandet av 
naturreservat med Länsstyrelsen i Stockholms län som reservatsförvaltare. 

Eftersom Upplands-Bro kommunen inte är reservatsförvaltare här så är det i 
dagsläget väghållaren och Länsstyrelsen som ska se till att området är 
tillgängligt.  

Det finns planer på kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta 
väghållarskapet av Rösaringvägen från Trafikverket. I samband med det 
föreslår Samhällsbyggnadskontoret att det görs en utredning för övertagandet 
även av den enskilda vägen. 

  



124 Svar på motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat - KS 20/0715-4 Svar på motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat : Yttrande- Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-01 TN 20/0457 

 
 

Enligt Länsstyrelsens reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att 
uppföra byggnad, mast eller annan anläggning, anlägga parkeringsplats eller 
dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av laddplatser eller 
utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En handikappanpassning av 
processionsvägen kräver markarbeten vilket av samma anledning som ovan 
inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen planer på att rusta upp 
parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för att tillgängliggöra 
Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare. 

Gata/Park/Trafikavdelningen kommer snarast att införa parkeringsplatsen i 
kommunens externa karta över befintliga parkeringsplatser så att allmänheten 
kan ta del av informationen om läget och antalet platser. 

 
 
Marcus Sköld (M)  
Tekniska nämndens ordförande 
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

§ 111 Svar på motion om kommunalt 
övertagande av väg mellan Låssa kyrka 
och Rösaringsåsen Naturreservat 

 Dnr KS 20/0715 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till 

Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att 

Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att 

bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer - 

som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil. 

2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga 

åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021. 

Särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna en protokollsanteckning för Vänsterpartiets 
räkning vilken återfinns i slutet av paragrafen.  

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Erik Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet. I 

motionen yrkar Vänsterpartiet att: 

 utreda förutsättningar att kommunen övertar ansvaret för vägunderhåll 

för sträckan Låssa kyrka – Rösaring. 

 utreda förutsättningarna för att parkeringen vid Rösaring rustas upp 

med laddstolpar, antalet parkeringsrutor utökas och parkeringsplatsen 

införs i vårt kartblad som visar upp var vi har våra bilparkeringar i 

kommunen ligger. 

 Den gångväg som finns mellan parkering och fornborg rustas upp och 

handikappanpassas. 

Den 19 april 2021 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att anta 

samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår det att i dagsläget så 

är inte Upplands-Bro kommun reservatsförvaltare utan det är väghållaren och 

Länsstyrelsens ansvar att se till att området är tillgängligt. Det finns planer på 

kommunen och hos Trafikverket att eventuellt överta väghållarskape t av 

Rösaringvägen från Trafikverket. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

I och med att dessa planer finns tog Tekniska nämnden beslutet att ge 

Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett övertagande av den enskilda 

vägen vid ett eventuellt övertagande av Rösaringvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar även att enligt Länsstyrelsens 

reservatföreskrifter är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad, anlägga 

parkeringsplats eller dra fram mark- eller luftledning varför anläggandet av 

laddplatser eller utökning av parkeringsplatser inte är möjlig. En 

handikappanpassning av processionsvägen kräver markarbeten vilket av 

samma anledning som ovan inte är genomförbar. Däremot har Länsstyrelsen 

planer på att rusta upp parkeringen, ordna bättre rastplatser samt ledsystem för 

att tillgängliggöra Rösaring på ett mer ordnat sätt för besökare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2021 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 19 april 

2021. 

 Tekniska nämndens yttrande - motion om kommunalt övertagande av 

väg mellan Låssa kyrka och Rösaringsåsen Naturreservat, daterad den 

18 februari 2021 

 Motion om kommunalt övertagande av väg mellan Låssa kyrka och 

Rösaringsåsen Naturreservat den 18 oktober 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en framställan till 

Länsstyrelsen om att reservatsbestämmelserna anpassas så att 

Rösaringsområdet med sitt stora allmänintresse kan rustas upp för att 

bli mer tillgängligt för alla - inklusive de som har funktionsvariationer - 

som vill besöka området till fots, per cykel eller per bil. 

2. Motionen anses vara besvarad i och med beslutspunkt 1 och övriga 

åtgärder i enlighet med Tekniska nämndens beslut den 19 april 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Vänsterpartiets räkning: 
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PROTOKOLLSUTDRAG 15 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

”Vänsterpartiet noterar att beslutsunderlaget inte tar upp motionens 

frågeställning till behandling utan kommer i stället med en förklaring om vad 
som borde gälla för skötseln av denna väg.” 

 

Beslutet skickas till: 

 Erik Karlsson (V) 
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Val av ombud till ägarråd i Inera AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till 

ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. 

Syftet är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse 

ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.  

Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för 

ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för 

verksamheten var då vård och omsorg. 

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare, 

och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras 

uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet var att 

öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens. Ineras 

uppdrag är att ge ägarna förutsättningar att använda digitaliseringen för att 

förbättra och effektivisera sina verksamheter.1 

Med anledning av att tidigare utvecklingschef Karl Öhlander har avslutat sin 

anställning behöver kommunen utse en ny representant. Kommunstyrelsen 

föreslår att Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som 

ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

Barnperspektiv 

Realiseringen av digitaliseringens möjligheter inom offentlig sektor är en fråga 

som är av stor vikt för barns framtid, exempelvis när det gäller utvecklingen av 

                                                 

1 https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/ 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-01 KS 21/0483 

 
 

nya tjänster och arbetssätt. Ett aktivt deltagande från kommunen när det gäller 

digitaliseringsfrågor är därför högst väsentlig för barn och ungdomar.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Inera AB 
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PROTOKOLLSUTDRAG 31 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

§ 120 Val av ombud till ägarråd i Inera AB 
 Dnr KS 21/0483 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till 

ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. 

Syftet är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse 

ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.  

Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för 

ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för 

verksamheten var då vård och omsorg. 

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare, 

och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras 

uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet var att 

öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens. Ineras 

uppdrag är att ge ägarna förutsättningar att använda digitaliseringen för att 

förbättra och effektivisera sina verksamheter.1 

Med anledning av att tidigare utvecklingschef Karl Öhlander har avslutat sin 

anställning behöver kommunen utse en ny representant. Kommunstyrelsen 

föreslår att Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som 

ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till 

ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

                                                 

1 https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/ 
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PROTOKOLLSUTDRAG 32 (46)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-09-29 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Inera AB 
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Entledigande av Marianne Kjellberg (V) som 
revisor för Upplands-Bro kommun 2019-2022 

Förslag till beslut 

Marianne Kjellberg (V) entledigas som revisor för Upplands-Bro kommun 

2019-2022. 

Sammanfattning 

Marianne Kjellberg (V) har den 17 augusti 2021 begärt att få bli entledigad 

från sitt uppdrag som revisor för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 17 augusti 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Marianne Kjellberg (V) 

 Revisionen 

 Sekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Entledigande av Helena Austrell (S) som 
ledamot i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Helena Austrell (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Helena Austrell (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 21 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Helena Austrell (S) 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Entledigande av Camilla Janson (S) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Camilla Janson (S) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Camilla Janson (S) har den 5 september 2021 begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 5 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Camilla Janson (S) 

 Utbildningsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Entledigande av Somar Suliman (V) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Somar Suliman (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Somar Suliman (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 17 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Somar Suliman (V) 

 Utbildningsnämnden 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Entledigande av Ann-Catrin Eriksson (M) som 
ersättare i Bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut 

Ann-Catrin Eriksson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och 

miljönämnden. 

Sammanfattning 

Ann-Catrin Eriksson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 22 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Ann-Catrin Eriksson (M) 

 Nämndsekreterare 

 Bygg- och miljönämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Entledigande av Jane Eklund (S) som ersättare 
i Bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut 

Jane Eklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och 

miljönämnden. 

Sammanfattning 

Jane Eklund (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 8 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Jane Eklund (S) 

 Bygg- och miljönämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



132 Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i Socialnämnden - KS 21/0032-13 Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i Socialnämnden : Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i Socialnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-30 KS 21/0032  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 27 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Amal Yazigi (V) 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



133 Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden - KS 21/0033-32 Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden : Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-30 KS 21/0033  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Amal Yazigi (V) som ersättare i 
Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 27 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Amal Yazigi (V) 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



134 Entledigande av Jessica Dannefalk (S) som ersättare i Socialnämnden - KS 21/0032-15 Entledigande av Jessica Dannefalk (S) som ersättare i Socialnämnden : Entledigande av Jessica Dannefalk (S) som ersättare i Socialnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-10-07 KS 21/0032  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Jessica Dannefalk (S) som 
ersättare i Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Jessica Dannefalk (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Jessica Dannefalk (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 7 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Jessica Dannefalk (S) 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



135 Val av ny revisor för Upplands-Bro kommun 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V)  - KS 18/0331-15 Val av ny revisor för Upplands-Bro kommun 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V)  : Val av ny revisor för Upplands-Bro kommun 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-08-18 KS 18/0331  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny revisor för Upplands-Bro kommun 
2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V)  

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny revisor för Upplands-Bro kommun för resterande av 

mandatperioden 2019-2022 efter Marianne Kjellberg (V). 

Sammanfattning 

Marianne Kjellberg (V) har den 17 augusti 2021 begärt att få bli entledigad 

från sitt uppdrag som revisor för Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige 

ska därför utse en ny revisor för Upplands-Bro kommun för resterande av 

mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 augusti 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Revisionen 

 Sekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



136 Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Austrell (S) - KS 21/0032-11 Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Austrell (S) : Val av ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Austrell (S)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-23 KS 21/0032  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ledamot i Socialnämnden efter 
Helena Austrell (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ledamot i Socialnämnden efter Helena Austrell (S). 

Sammanfattning 

Helena Austrell (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ledamot i 

Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



137 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Somar Suliman (V) - KS 21/0034-28 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Somar Suliman (V) : Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Somar Suliman (V)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-17 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Somar Suliman (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Somar Suliman (V). 

Sammanfattning 

Somar Suliman (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Utbildningsnämnden 

 Nämndsekreteraren 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



138 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S) - KS 21/0034-23 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S) : Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-06 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Camilla Janson (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Camilla Janson (S). 

Sammanfattning 

Camilla Janson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Utbildningsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



139 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Ann-Catrin Eriksson (M) - KS 21/0038-8 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Ann-Catrin Eriksson (M) : Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Ann-Catrin Eriksson (M)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-24 KS 21/0038  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Ann-Catrin Eriksson (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Ann-Catrin 

Eriksson (M). 

Sammanfattning 

Ann-Catrin Eriksson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny 

ersättare i Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Nämndsekreterare 

 Bygg- och miljönämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



140 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane Eklund (S) - KS 21/0038-10 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane Eklund (S) : Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane Eklund (S)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-24 KS 21/0038  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden 
efter Jane Eklund (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jane Eklund (S). 

Sammanfattning 

Jane Eklund (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Bygg- och miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Bygg- och miljönämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



141 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Amal Yazigi (V)

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-30 KS 21/0032  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Amal 
Yazigi (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Amal Yazigi (V). 

Sammanfattning 

Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare i 

Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 



142 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Amal Yazigi (V).  - KS 21/0033-33 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Amal Yazigi (V).  : Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Amal Yazigi (V).

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-30 KS 21/0033  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Amal Yazigi (V).  

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Amal Yazigi 

(V). 

Sammanfattning 

Amal Yazigi (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-10-07 KS 21/0032  

Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare i Socialnämnden efter 
Jessica Dannefalk (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Jessica Dannefalk (S). 

Sammanfattning 

Jessica Dannefalk (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny ersättare 

i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021. 

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Socialnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 
   
Ekonomistaben 
   
Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-08-04 KS 21/0460  

Kommunstyrelsen 
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Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns. 

Sammanfattning 
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet 
Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheterna Finnsta 1:10 av Upplands-
Brohus till en köpeskilling om 10,5 mnkr och fastigheten Finnsta 1:269 av 
Upplands-Bro Kommunfastigheter till en köpeskilling om 4,2 mnkr.  

Upplands-Brohus har verksamhet i Finnsta 1:10 och utreder tillsammans med 
kommunen en ny möjlig lokalisering. Vid behov tecknas ett hyresavtal mellan 
kommunen och Upplands-Brohus för nyttjandet av lokalerna från kommunens 
fastighetsförvärv och tillträde till fastigheten till Upplands-Brohus lämnar 
lokalerna för en ny lokalisering. 

Utöver fastighetsförvärvet tecknas ett tilläggsavtal mellan kommunen och 
bolagen för respektive fastighet med en tilläggsersättning för 
värdeutvecklingen på fastigheterna vid en nya lagakraftvunnen detaljplan. 
Tilläggsersättningen beräknas enigt marknadsvärdet för byggrätterna med 
avdrag för exploateringskostnaderna samt erlagd köpeskilling. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021 

Ärendet 

Bakgrund 

I projektet Omdaning Bro tas en handlingsplan fram för att skapa en trygg 
småstad av de centrala delarna av Bro. För att kunna ta ett helhetsgrepp om Bro 
centrum är det en fördel om Upplands-Bro kommun har en rådighet och ett 
bättre helhetsperspektiv över de delar som är möjliga att utveckla i centrala 
Bro. Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter äger fastigheter 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-08-04 KS 21/0460 

  

längs Norrgrindsvägen, fastigheterna Finnsta 1:10 (Värmeverket) och Finnsta 
1:269 (före detta Norrgrindens förskola).   

 

Lila = Upplands-Bro 

kommunfastigheter 

Grön = Upplands-Brohus 

Blå = Upplands-Bro kommun 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-08-04 KS 21/0460 

  

För att förenkla och underlätta utvecklingen av centrala Bro föreslås Upplands-
Bro kommun förvärva fastigheterna av bolagen.  

I bolagen har styrelsen fattat beslut om att godkänna en försäljning till 
kommunen på marknadsmässiga grunder samt att träffa ett tilläggsavtal för 
värdeutvecklingen av fastigheterna genom en ny detaljplan och ny användning. 

Syfte med förvärv 

Förvärvet av fastigheterna ger kommunen ett samlat ägande och möjlighet till 
att utveckla platsen tillsammans med parkerings- och torgytorna i detaljplan 
samt eventuellt med en framtida exploatör. 

Värdering 

Fastigheterna har marknadsvärderats utifrån gällande detaljplan och 
användning. De fastighetsvärden en utveckling på platsen med en ny detaljplan 
har inte beaktats i värderingen utan bedömts för sig baserat på byggrättsvärden 
per kvadratmeter för olika ändamål.  

Finnsta 1:10 

Fastigheten är belägen i centrala Bro. 

Fastigheten omfattas en äldre detaljplan från 1996 som medger 
centrumbebyggelse, kontor och värmecentral. Genomförandetiden har gått ut. 

 

 

Fastighetens tomtareal uppgår till 3 674 kvm.  

Befintlig bebyggelse upptar den största delen av tomten. Den södra delen av 
värderingsobjektet är idag bebyggt med ett värmeverk som avses att rivas 
varför denna del inte har varit med i värderingen. I övrigt är fastigheten 
bebyggd med en kontorslokal med personalutrymmen samt verkstad.  Den 
obebyggda delen utgörs av i huvudsak av asfalterade kör- och upplagsytor. 
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Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-08-04 KS 21/0460 

  

Kontor och verkstad används idag av Upplands-Brohus reglerat med ett 
internhyresavtal till en hyra som understiger bedömd marknadshyra. 
Marknadshyran är bedömd i intervallet 1100 – 1500 kr/kvm och år. 
Värderingen är baserad på en bedömd marknadshyra i intervallet inklusive en 
långsiktig vakans med schablonmässigt antagna drift- och underhållskostnader 
och ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav. 

Fastigheten värderas till 10,5 mnkr. 

Finnsta 1:269 

Fastigheten är belägen i centrala Bro angränsande till Finnsta 1:10. 

Fastigheten omfattas en äldre detaljplan från 1996 som medger daghem. 
Genomförandetiden har gått ut. 

 

Fastighetens tomtareal uppgår till 4 230 kvm. Fastigheten har tidigare varit 
bebyggd med en förskola som idag är riven. 

Den totala byggrätten enligt gällande detaljplan är cirka 1 400 kvm bruttoarea. 

Då fastigheten är obebyggd värderas den till det byggrättsvärde som bedöms 
marknadsmässigt för förskolor vilket bedöms till 3 000 kr/kvm BTA. Det totala 
marknadsvärdet bedöms då till 4,2 mnkr. 

 

Gemensamt  

I underlaget till fördjupad översiktsplan för Bro anges möjlig bebyggelse med 
bostäder och centrumverksamhet. I en förlängning bedöms byggnaderna rivas 
och fastighetsvärdet bestå av den totala byggrätt som en ny detaljplan medger. 
Då volymen och ändamålet inte är känt bedöms värdet per kvadratmeter 
byggrätt för ljus bruttoarea enligt nedan. 

Byggrätt för bostadsrätt i flerbostadshus, 4 000 kr/m² BTA  

Byggrätt för hyresrätt i flerbostadshus, 3 500 kr/m² BTA  
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Datum Vår beteckning 5 (6)  
2021-08-04 KS 21/0460 

  

Byggrätt för trygghetsbostäder, 3 000 kr/m² BTA  

Byggrätt för kommersiella lokaler i bottenvåning, 1 500-2 000 kr/m² BTA  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Köpeskilling om 14,7 (10,5 + 4,2) mnkr erläggs för de bägge fastigheterna på 
tillträdesdagen.  

Reglerat i ett tilläggsavtal utbetalas fastigheterna utvecklingsvärde enligt 
värderingen ovan när en detaljplan vunnit laga kraft med avdrag för den redan 
erlagda köpeskillingen samt kommunens exploateringskostnader. 

Finnsta 1:10 är idag taxerad som specialenhet, distributionsbyggnad, 
taxeringskod 820 och saknar således taxeringsvärde. 

Finnsta 1:269 är idag taxerad som specialenhet, skolbyggnad, taxeringskod 825 
och saknar således taxeringsvärde. 

För kommuner utgår stämpelskatt om 1,5% på det högsta av köpeskillingen 
eller taxeringsvärdet vid lagfart för förvärv av fastighet. Saknas taxeringsvärde 
krävs att köpeskillingen motsvarar marknadsvärdet. 1,5% av köpeskillingen 
motsvarar cirka 220 000 kr. Stämpelskatt bör inte utgå i detta fall då förvärvet 
borde kunna omfattas av undantag enligt 6§ Lag (1984:404) om stämpelskatt 
vid inskrivningsmyndigheter. Undantaget innebär att kommuners förvärv i fall 
där byggnaden är klassad som specialbyggnad undantas från stämpelskatt.  

Barnperspektiv 
Genom att samla ägandet av fastigheterna kring Bro Centrum skapas goda 
förutsättningar för utvecklingen av området. En utveckling av området gynnar 
även barnen.  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Värdeutlåtande Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 (nuläge) 
2. Värdeutlåtande Finnsta 1:269 och Finnsta 1:10 (framtid) 

Beslut sänds till 

 Upplands-Bro hus AB 
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 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
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2021-05-25 
 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten 
 

Finnsta 1:10 & 

Finnsta 1:269 
 

Upplands-Bro kommun 
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Finnsta 1:10 & 1:269 2(20) 
Upplands-Bro kommun 

 

 

UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare AB Upplands-Brohus genom  
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för en eventuell fastighetsöverlåtelse. 
 
Värderingsobjekt Finnsta 1:10 samt Finnsta 1:269 i Upplands-Bro kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är 2021-05-24. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
 Värdeutlåtandet inkluderar ej det värmeverk som finns inom 

Finnsta 1:10 utan omfattar bara den lokal som nyttjas av Upplands 
Brohus.  

 
 Något eventuellt förväntningsvärde gällande en annan framtida 

användning har ej beaktats.   
 
 Någon besiktigning av byggnaderna har ej skett.   
 
Underlag - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Lokalhyreskontrakt. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Skriftliga / Muntliga / uppgifter om  

(representant från Upplands bro kommun) 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
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BESKRIVNING – FINNSTA 1:10 
 
Lagfaren ägare Aktiebolaget Upplands Brohus (Org.nr 556094-8613) 
 
Fastighetstyp Kontorsfastighet. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget centralt i Bro i Upplands – Bro kom-

mun. Området angränsar till Bro Torg /centrum och dess parkering 
samt Brohuset som inrymmer bland annat simhall, bibliotek och 
sporthall. Närservice såsom livsmedelsbutik, apotek och restau-
rangen finns inom gångavstånd i Bro centrum, likaså skola och för-
skola. Avståndet till Bro station, som trafikeras med pendeltåg 
mellan Bålsta och Västerhaninge. Avståendet till centrala Stock-
holm är knappt 40 km.  

 

  
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas en äldre detaljplan från 1996 som 

medger centrumbebyggelse, kontor och värmecentral. Genomfö-
randetiden har gått ut.  
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Finnsta 1:10 & 1:269 4(20) 
Upplands-Bro kommun 

 

 

Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt utdrag ur 
fastighetsdatasystemet (FDS). 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Kontor 708 100 1 

Summa 708 100 1 

 
 Areauppgifterna härrör från uppgift från uppdragsgivaren.  
 
 Utöver areorna i tabellen finns ett mindre utrymme omfattande 

22,5 kvm som tidigare nyttjats för telekommunikation som ej re-
dovisas med area. 

 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 3 674 kvm. 
 
 Befintlig bebyggelse upptar den största delen av tomten. Den 

södra delen av värderingsobjektet är idag bebyggt med ett värme-
verk som avses att rivas varför detta bortses från i värderingen 
(överstruket i bilden nedan). I övrigt är fastigheten bebyggd med 
en kontorslokal med personalutrymmen samt verkstad.  Den obe-
byggda delen utgörs av i huvudsak av asfalterade kör- och upp-
lagsytor.  
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Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med en kontorsbyggnad i ett plan. 
Byggnaderna är grundlagd på betongplatta på mark. Ytterväggarna 
är av tegel, taket är täkt med papp.  

 
 Byggnaden nyttjas av Upplands Brohus för egen räkning som kon-

tor och verkstads med tillhörande personalutrymmen. På sikt ska 
värderingsobjektet rivas och ge plats för nya bostäder samt even-
tuell centrumverksamhet varför underhållet blivit något eftersatt.  

 
  

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 Samtliga lokaler nyttjas av fastighetsägaren. Som ett underlag för 

värdebedömningen redovisas värderingsobjektets bedömda mark-
nadshyror i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 

 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 
  

Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 
  

Marknads- 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr 

Kontor 708 708 500 354 000 
  

1 250 885 000 

Genomsnitt / Summa 708 708 500 354 000 
  

1 250 885 000 

 
 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
  

Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år 1 100 

> 1 - <= 3 år - - 

> 3 - <= 5 år - - 

> 5 - <= 10 år - - 

> 10 år - - 

Totalt 1 100 

 
Vakans / Hyresrisk Inga vakanser finns för närvarande.  
  
 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 

en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. 
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Vakans/hyresrisk (%) Lång- 

  2021 2022 2023 2024 2025 siktig 

Kontor - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Totalt - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med 
inflationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² 

Kontor 220 156 30 100 90 

Genomsnitt/Summa 220 156 30 100 90 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Värderingsobjektet är taxerat med typkod 830 (Specialenhet, kom-

munikationsbyggnad / telekommast) och saknar därför taxerings-
värde och är skattebefriad. 

 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 500 354 000 

Drift & underhåll -220 -155 760 

Fastighetsskatt - - 

Driftnetto år 1 (helår) 280 198 240 

Driftnetto, normaliserat 968 684 990 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 
 

VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 
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 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-
kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 

 
 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt Trots vårens fortsatta smittspridning och restriktioner i samhället 

har den ekonomiska tillväxten varit god. Tillväxten väntas ta ytter-
ligare fart allt eftersom fler vaccineras och restriktioner lättas upp. 
Återhämtningen skiljer sig dock åt mellan olika länder, USA och 
Kina uppvisar exempelvis en stark återhämtning medan södra 
Europa och låginkomstländer har det tufft.   

 
Den ekonomiska utvecklingen har varit starkare än Riksbankens 
prognos, men för att ge fortsatt stöd till ekonomin och för att nå 
inflationsmålet, valde Riksbanken under det senaste mötet i april 
att hålla reporäntan oförändrad på 0 % och att fortsätta köpa vär-
depapper inom ramen för 700 miljarder kr.  
 
De branscher som drabbats hårdast av pandemin är hotell-, re-
staurang- och kulturnäringen samt delar av detaljhandeln. Indu-
strin går däremot starkt och har en större produktion än precis in-
nan pandemin bröt ut. 
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Aktiepriserna har fortsatt att stiga. Nedan illustreras ett index för 
fastighetsbolagen jämfört med de trettio bolag med störst omsätt-
ning på Stockholmsbörsen de senaste två åren. 
 

 
 
Statsobligationsräntorna har stigit under våren men är historiskt 
sett fortfarande på en låg nivå.  
 
Tillskillnad från tidigare kriser så har bostadspriserna under pande-
min stigit. Högre bostadspriser har även noterats i flera andra län-
der. Ökat distansarbete har sannolikt inneburit att fler är villiga att 
öka sin boendekostnad för att få mer bostadsyta och efterfrågan 
på fritidshus har ökat kraftig till följd av minskat resande. Även om 
hushållens disponibla inkomster har minskat, har bostadsinveste-
ringarna gynnats av lågt ränteläge och av hushållens finansiella 
förmögenhet som har utvecklats positivt. Därutöver har krisen 
endast i en liten utsträckning berört hushåll med fast anställning.  

 
Fastighetsmarknaden Aktiviteten på transaktionsmarknaden är stor och under det första 

kvartalet 2021 omsattes fastigheter för ett värde om ca 37 miljar-
der kr.  

 
Tillgången till kapital är god och förnärvarande finns det fler kö-
pare än säljare på marknaden. Intresset är störst bostäder, sam-
hällsfastigheter och logistik som utvecklats positivt under det sen-
aste året. Även om intresset för hotell och köpcentrum minskat 
har ett antal transaktioner inom segmenten ändå ägt rum under 
pandemin. 
 
KPI steg med 0,3 % oktober 2020 vilket medför att merparten av 
lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
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Hyresmarknaden  Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden, 
särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväx-
ten stannat av. Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter mo-
derna och yteffektiva lokaler i etablerade kontorsområden med 
bra kollektivtrafik. Vakanserna finns främst i det äldre kontorsbe-
ståndet som har tappat i attraktionskraft. Företagen tar tid på sig 
att utvärdera lokalbehoven vilket resulterat i att uthyrningsproces-
ser numera tar längre tid och flera pågående hyresförhandlingar 
har pausats och skjutits fram i tiden. 

 
Kommuninfo Upplands-Bro kommun är beläget nordväst om Stockholm längs 

Mälaren. Kommunen har två tätorter, Bro och Kungsängen, där 
det finns stora möjligheter att skapa nya bostäder genom förtät-
ning av befintliga bostadsområden. Därtill kan tätorterna utvidgas.  

 
 Kommunen har drygt 29 000 invånare och invånarantalet växer 

stadigt, främst på grund av stor inflyttning. Närheten till Stock-
holm gör att möjligheten att det finns en stor arbetsmarknad inom 
rimligt avstånd och många arbetspendlar.  

 

 Ortspris 
 
 I tabellen framgår köp som bedöms vara någorlunda jämförbara 

med värderingsobjektet. 
 
   
Kommun Fastighet Område Huvudsaklig LOA BOA Datum Köpeskilling Dir.avk Köpare 

      användning m² m²   Tkr kr/kvm Nedre Övre   

Upplands-Bro Granhammar 6:22   Industri 362   2019-04 5 696 15 735     
Staten Fortifi-
kationsverket 

Upplands-Bro 
Klöv Lilla Ullevi 
1:12 Bro Volymhandel 18 244   2019-02 202 000 11 072 7,25-7,30 7,25-7,30 Maxfastigheter 

Upplands-bro Viby 19:48 Brunna Industri 960   2018-07 12 000 12 500 6,25   
Sthlm Vattens-
kärning 

Upplands-bro Viby 19:8 Brunna Industri 7 200   2018-06 65 000 9 028     KTI Sverige AB 

Upplands-bro Tibble Kyrkby 4:34   Industri 110   2018-05 575 5 227     N Partner Ab 

Upplands-bro 
Viby 19:36 och 
19:68 Brunna Industri 2 458   2018-02 35 000 14 239       

Upplands-bro Bro-Skällsta 1:18 
Skällsta 
ind.omr. Industri 1 342   2017-12 11 200 8 345     

Conwork Fas-
tigheter AB 

Upplands-bro Killinge 1:26   Lokaler 132   2017-12 990 7 500     Privatperson 

Upplands-bro Härnevi 1:17   Industri 425   2017-03 4 500 10 588     
Brf Brandstat-
ionen Härnevi 

Upplands-Bro 

Viby 19:1, del av, 
Hälsobrunnen Lo-
gistikfastighet 

Brunna Lo-
gistikpark Industri 10 413   2015-07 127 000 12 196 6,00   

Aberdeen Asset 
Management 
Sweden AB 

Upplands-Bro Viby 19:27, 19:28   Industri 5 400   2015-04 70 000 12 963     
Stendörren Fas-
tigheter 

Katrineholm, 
Flen, Kungsör, 
Upplands-Bro 

Kilenkryssets indu-
striportfölj   Industri, kontor 43 768 99 2014-12 137 500 3 134     

Stendörren Fas-
tigheter 

Upplands-bro Bro-Skällsta 1:43 Bro Industri 1 150   2014-12 10 000 8 695     
Visionsbolaget 
9347 AB 

Upplands-Bro 22 fastigheter   Handel 35 000   2013-06 230 000 6 571 6,50   
Trophi Fastig-
hets AB 
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 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-
nas, har köpts till priser mellan 3 134 och 15 735 kr/kvm med ett 
medeltal kring 9 850 kr/kvm. Direktavkastningarna bedöms ligga 
mellan 6,0 och 7,0 %. Majoriteten av objekten utgörs av industri-
fastigheter där en något mindre del utgör kontor. Värderingsob-
jektet är bättre än snittet i ortsprismaterialet då stor del av loka-
lerna nyttjas för kontor varför marknadsvärdet bör sökas i över-
kant av värdeintervallet. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 
 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektet utgörs av en äldre kontorsbyggnad i ett 

centralt läge i Bro Upplands Bro kommun. Läget bedöms som bra 
sett till närhet till pendeltågsstation och större trafikled. Däremot 
är underhållet för lokalerna något eftersatt enligt uppgift från upp-
dragsgivare på grund av att området på sikt ska utvecklas för cent-
rum- och bostadsändamål. Något eventuellt förväntningsvärde om 
annan framtida användning har emellertid inte tagit i beaktande.  

 
 En marknadsmässig hyresnivå för befintliga något äldre industrilo-

kaler bedöms ligga omkring 950 – 1 100 kr/kvm medan det för 
renodlade kontor ligger i intervallet 1 100 - 1 500 kr/kvm. I detta 
fall utgörs ca 50 % av lokalerna för verkstad varför värdet bör sö-
kas i mitten av intervallet, men över hyresnivåerna för rena indu-
strilokaler.  

  
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är en s.k. egen-

användare. Försäljningstiden bedöms vara relativt kort. 
 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för värderingsobjektet bör ligga omkring 6,50 %.  
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 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 6,50 % 

- Kontor 6,50 % 

Kalkylränta på totalt kapital 8,56 % 

Inflation/KPI: 1,5% 2021, och därefter 2% per år.   

Kalkylperiod: Cirka 5 år (2021-06-01 - 2025-12-31)   

 
 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

  
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
 
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 10 500 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 7 954 584 kr 

- Nuvärde av driftnetton 2 466 567 kr 

Direktavkastning, år 1 1,89 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,50 % 

Värde kr/m² 14 831 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde -   

      

 
 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 

värdeavdrag. 
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 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-
ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 

 

  
 
Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 

har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   1 264 12 

Vakansgrad %-enheter 10   -1 351 -13 

Drift & underhåll % 10   -242 -2 

Inflation %-enheter 1   558 5 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -1 395 -13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   1 906 18 

 
  
Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis bedöms marknadsvärdet av fastigheten 

Finnsta 1:10 i Upplands-Bro kommun utifrån ovanstående förut-
sättningar till 10,5 Mkr. 
  

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

tkr

År

Nominell utveckling av effektiv hyra och 
driftnetto efter investeringar

Effektiv hyra

Driftnetto
efter
investering



144 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 - KS 21/0460-1 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 : Bilaga 1 Värdeutlåtande Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269  (Nuläge)

Finnsta 1:10 & 1:269 13(20) 
Upplands-Bro kommun 

 

 

BESKRIVNING – FINNSTA 1:269 
 
Lagfaren ägare Upplands Bro kommun (Org.nr 212000-0100) 
 
Fastighetstyp Fastighet avsedd för förskola.  
 
Läge Se beskrivning ovan för Finnsta 1:10.   
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas en äldre detaljplan från 1996 som 

medger ändamålet daghem. Genomförandetiden har gått ut.  
 

 
 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 4 320 kvm. Fastigheten har 

tidigare varit bebyggd med en förskola (se bild nedan). Förskolan 
är idag är riven.  

 

  
 



144 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 - KS 21/0460-1 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 : Bilaga 1 Värdeutlåtande Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269  (Nuläge)

Finnsta 1:10 & 1:269 14(20) 
Upplands-Bro kommun 

 

 

VÄRDERING Metod 
 

Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdet av värde-
ringsobjekten. Med marknadsvärde avses det mest sannolika pri-
set vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder: 
 

Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknads-
värdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande 
objekt. 

 
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma 
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom orts-
prisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknads-
mässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan 
betalas för marken. 

  
Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser 
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploa-
teringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkost-
naden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt 
skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkost-
naden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i 
dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska 
läggas att även vinstkravet är osäkert. 

 

Marknadsanalys  
  
Skolfastigheter Efterfrågan på skolfastigheter är stor, särskilt i storstadsregioner 

som har en stark befolkningstillväxt. Skolfastigheter är ett relativt 
nytt segment på investerarmarknaden, men utgör idag en stor del 
av marknaden för samhällsfastigheter.  

 
Skolfastigheterna är attraktiva bland investerarna då hyresavtalen 
i regel är långa, mindre konjunkturkänsliga, stabila hyresnivåer och 
där det geografiska läget har mindre betydelse än för kommersi-
ella fastigheter.  

 
Under de senaste tre åren har nyproduktionen av förskolor och 
skolor ökat kraftigt och om byggtakten håller i sig bör målet om 
nästan 1 000 nya skolor kunna nås inom den kommande 10-årspe-
rioden. 
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Skolan finansieras av kommunen med s.k. skolpengen. Finansie-
ringen varierar mellan olika kommuner. Dock får alla skolor 
samma skolpeng inom en och samma kommun, oavsett om det är 
en fristående- eller kommunal aktör. Utöver skolpengen ger kom-
munerna påslag för socioekonomisk resursfördelning till skolor 
som har elever med utländsk bakgrund eller till skolor som är be-
lägna i områden med låg utbildningsnivå. Vissa kommuner ger ex-
tra ersättning till skolor med höga hyror (skolor som antingen av-
ser nyproduktion eller är belägna i ett område med höga hyresni-
våer). 
 
Skolan kostar olika mycket i olika kommuner. Glesbygdskommuner 
har ofta högre kostnader per elev än övriga kommuner, då det är 
dels kostsamt att bedriva små skolor i glesbygd eftersom lokalerna 
ofta är stora i förhållande till antalet elever och dessutom är per-
sonalkostnaderna högre per elev om antalet elever är lågt. Lokal-
kostnaderna i storstäderna är ofta högre än i övriga delar av lan-
det. 
 
När en kommun fördelar pengar till skolor ska den s.k. likabehand-
lingsprincipen gälla, vilket innebär att kommunala och fristående 
skolor ska kunna bedriva sin verksamhet på lika villkor. Fristående 
skolor får dock ett påslag för moms och administration, kostnader 
som inte kommunala bolag har. 
 
I tabellen nedan har skolkostnader per elev sammanställts, uppgif-
terna avser 2018 (källa Skolverket). Vid beräkning av lokalkostna-
der har schablonvärden använts för antalet elever. Lokalytan 
uppgå till 10 kvm per barn inom förskolan. 
 

Skolkostnad, riket 2018   

  Total skolpeng Varav lokalkostnader Andel lokalkostnader 
Lokalkostnad 

kr/kvm 

Förskola 154 500 22 100 14% 2 210 

 
I genomsnitt uppgick lokalkostnader till 22 100 per barn inom för-
skolan, vilket motsvarar ca 14 % av den totala skolpengen. Vid be-
räkning av lokalkostnader har schablonvärden använts för antalet 
elever. 
 
Då hyran på skolfastigheter påverkas av hur stor skolpengen är, 
kan man med hjälp av denna räkna ut en potentiell maxhyra som 
skolorna klarar av att bära. Det grova drag innebär det att ju högre 
skolpengen är desto högre hyra klarar verksamhetsutövaren av att 
betala vilket i sin tur medför ett högre fastighetsvärde.  Dessutom 
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påverkas hyresnivån av lokalernas läge och standard samt i viss 
mån även hyresnivån på den kommersiella marknaden. 

   

 Ortspris och värdebedömning 
 

Förväntad exploatering Byggrätten inom värderingsobjektet uppskattas till ca 1 400 kvm 
ljus BTA enligt grov uppskattning från gällande detaljplan.   

 
 Ett ortsprismaterial har framtagits avseende tomtmark för skolän-

damål som köpts från 2018 och framåt: 
 
Upplands Bro  I Upplands-Bro köpte Odalen Fastigheter i mars 2018 tomtmark 

för förskoleändamål, del av Kungsängens-Tibble 1:3. Säljare var 
kommunen. Köpeskillingen motsvarar 2 000 kr/kvm ljus BTA och 
400 kr/kvm tomtareal. Förvärvet är baserat på markanvisning från 
november 2017. 

 
Haninge Haninge kommun och SBB I Norden AB tecknade ett markanvis-

ningsavtal gällande fastigheten Kalvsvik 16:29 i Jordbro i mars 
2021. Den preliminära köpeskillingen är 2 750 kr/kvm ljus BTA ba-
serad på prisläget i februari 2021. Förskolan omfattar ca 890 kvm 
ljus BTA.  

 
Huddinge Huddinge kommun anordnande under våren 2020 en markanvis-

ningstävling gällande fastigheten Marmormjölet 9 som är en 4 300 
kvm stor tomt avsedd för förskola i Högmora. Totalt inkom 10 an-
bud och vinnaren blev Hoivatilat AB. Köpeskillingen var förbe-
stämd till 3,8 Mkr och byggrätten är ca 10 000 kvm ljus BTA förde-
lat på två plan, vilket ger ett pris på 834 kr/kvm tomtareal eller 
3 800 kr/kvm ljus BTA.  

 
Järfälla I oktober 2020 tecknade Järfälla kommun marköverlåtelseavtal 

med Sveaviken Boastad avseende skolbyggrätt i Barkarbystaden, 
del av Barkarby 2:59 (kvarter 15) Köpeskillingen motsvarade 2 500 
kr/kvm ljus BTA för lokaler avsedda för skola/förskola. 

 
Vallentuna Vallentuna kommun godkände i maj 2019 ett marköverlåtelseavtal 

gällande fastigheten Vallentuna-Åby 1:177 som har en areal på 
6 863 kvm. Köpare var Nystad Vallentuna Skolfastigheter AB som 
har för avsikt att uppföra skolbyggnad som ska inrymma Internat-
ionella Engelska skolan. Köpeskillingen var 7,5 Mkr och byggrätten 
uppskattas till ca 2 800 kvm BTA. Köpeskillingen motsvarar 1 093 
kr/kvm tomtareal eller ca 2 680 kr/kvm ljus BTA.  
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Täby  Täby kommun sålde fastigheten Giggen 1 till Actus Täby AB som 
tidigare haft rådighet över marken via tomträtt. Köpeavtalet un-
dertecknades i november 2019 och köpeskillingen var 1,4 Mkr. 
Fastigheten är bebyggd med en förskola med en byggrätt på 900 
kvm BTA och tomtarealen är 1 861 kvm. Köpeskillingen motsvarar 
därmed 3 500 kr/kvm ljus BTA 

 
Sollentuna Under våren 2018 anordnade Sollentuna kommun en markanvis-

ningstävling gällande området kring den tidigare Sollentunamäs-
san inom fastigheterna Tureberg 25:3 samt del av Traktören 14. 
Borätt och Seniorgården blev de bolag som tecknade markanvis-
ningsavtal med kommunen. Förskola är planerad i lokaler i botten-
våningen på bostadshus och prisnivån var 2 000 kr/kvm ljus BTA.  
 

Sigtuna Allfadern Ekilla AB förvärvade del av fastigheterna Sätuna 3: 257, 
Märsta 1:183 samt Märsta 1:210 av Sigtuna kommun i maj 2018 
för en köpeskilling motsvarande ca 2 491 kr/kvm BTA. köpet om-
fattade förutom förskola ett LSS-boende.  
 
Ovanstående kan sammanfattas i tabellen nedan: 
 

Kommun Fastighet/Område 
Pris/kvm 

BTA 
Årtal då avtal 

tecknades 

Haninge Jordbro (Kalvsvik 16:29) 2 750 2021 

Huddinge  Högmora (Marmormjölet 9) 3 800 2020 

Järfälla Barkarbystaden 2 500 2020 

Täby Giggen 1 3 500 2019 

Vallentuna Vallentuna-Åby 1:177 2 800 2019 

Sollentuna  Sollentunamässan 2 000 2018 

Sigtuna Märsta 2 491 2018 

Upplands-Bro Kungsängen-Tibble 1:3 2 000 2018 

 
Ortspriserna ovan visar att överlåtelser har skett till priser mellan 
ca 2 000 – 4 500 kr/kvm BTA eller mellan ca 400 – 1 800 kr/kvm 
tomtareal. Då priset per kvm markareal kan variera beroende på 
hur stor areal en fastighet har är det byggrättsvärdet som är det 
mest intressanta att analysera.  
 
Undertecknad har kännedom om en överlåtelse av byggrätter för 
förskola som har skett i Upplands-Bro. Överlåtelsen skedde till ett 
pris på 2 000 kr/kvm ljus BTA, priset baseras emellertid på en 
markanvisning som skedde i november 2017.   
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Ytterligare en överlåtelse har tecknats till denna nivå under 2018 i 
Sollentuna. Denna överlåtelse berör lokaler i bottenvåningen på 
flerfamiljshus, vilket kan förklara att nivån är något lägre än för de 
andra jämförelseobjekten då extra hänsyn måste tas till de bo-
ende vilket ställer högre krav på verksamheten. Detsamma gäller 
markanvisningen i Järfälla samt Sigtuna.   

 
Övriga överlåtelser i Huddinge, Täby och Vallentuna omfattar fri-
stående förskoletomter likt värderingsobjektet. Köpeskillingen för 
dessa varierar mellan 2 680 – 3 800 kr/kvm ljus BTA. Sett till läge 
för dessa tre objekt bedöms Vallentuna vara mest likvärdigt sett 
till invånarantal och läge i regionen.  
 
Som beskrivet ovan är det intressant att jämföra storleken på 
skolpengen för respektive kommun då i genomsnitt ca 14 % av 
skolpengen täcker upp för lokalkostnader. Ju högre skolpeng 
desto större bidrag för lokalkostnader. Om antalet elever är få till 
storlek på lokal så hjälper det dock inte att skolpengen hög. Upp-
lands-Bro är emellertid en tillväxtkommun varför detta inte be-
döms vara ett problem i detta fall.  

 
Skolpeng  Hur stort bidrag, skolpeng, som en enskild aktör får per elev och år 

skiljer sig åt från kommun till kommun. Nedan finns en samman-
ställning över skolpengen i kommunerna som ingår i jämförelseob-
jekten. Som kan utläsas nedan så har Upplands-Bro högre skol-
peng är samtliga kommuner som ingår i ortsprismaterialet.  

  

Skolpeng/år barn 1-2 år för enskild hu-
vudman för 2021 

  

Kommun  Skolpeng 

Vallentuna 115 700 kr 

Huddinge 116 926 kr 

Haninge 128 389 kr 

Järfälla 130 300 kr 

Täby 143 418 kr 

Sigtuna 144 101 kr 

Sollentuna  146 250 kr 

Upplands-Bro 147 243 kr 

 
Då hyran på skolfastigheter påverkas av hur stor skolpengen är, 
kan man med hjälp av denna räkna ut en potentiell maxhyra som 
skolorna klarar av att bära.  
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Då kommunerna använder olika fördelningsmodeller för sina re-
surser går det inte att jämföra skolpengen rakt då det kan ge en 
skev bild, men det ger ändå en indikation på verksamhetens betal-
ningsförmåga. En hög skolpeng bör medföra ett högre byggrätts-
värde. Både Vallentuna och Huddinge har låg skolpeng medan 
Täby är mer likt Upplands-Bro. Det är därför svårt att dra någon 
ensidig slutsats enbart med hänsyn till skolpengen, däremot visar 
köpet i Huddinge att det finns en hög betalningsvilja för föreskole-
tomter trots en låg skolpeng. Värdet bör därför sökas något över 
nivån i Vallentuna, då detta objekt i övrigt bedöms som relativt likt 
värderingsobjektet.  

 
Sammanfattningsvis  Utifrån en samlad bedömning bedöms en rimlig värdenivå för för-

skola inom värderingsobjektet till ca 3 000 kr/kvm BTA. Den totala 
byggrätten är ca 1 400 kvm BTA vilket ger ett totalt marknads-
värde om 4,2 Mkr.  
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MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Finnsta 1:10 i Upplands-Bro kom-

mun bedöms vid värdetidpunkten 2021-05-25 till: 
 

Tio miljoner femhundratusen kronor 
[ 10 500 000 kr ] 

 
  
 

 Marknadsvärdet av fastigheten Finnsta 1:269 i Upplands-Bro 
kommun bedöms vid värdetidpunkten 2021-05-25 till: 

 

Fyra miljoner tvåhundratusen kronor 
[ 4 200 000 kr ] 

 
 
 
 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
 
Stockholm 2021-05-25 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 

 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2021 del 2022 2023 2024 2025 

Bedömd helårsinflation   1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2021           

Hyror, lokaler 500 208 898 916 935 953 

Vakans/hyresrisk, lokaler - - -45 -46 -47 -48 

Effektiv hyra 500 208 853 870 888 906 
              

Drift & Löpande underhåll -130 -54 -93 -95 -97 -99 

Periodiskt underhåll -90 -37 -65 -66 -67 -69 

Kostnader -220 -91 -158 -161 -164 -168 
              

Driftnetto 280 116 695 709 723 738 
              

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   198   Restvärde kalkylslut (tkr) 11 578 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   685         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   8,56         

Kalkylränta restvärde (%)   8,56   Marknadsvärde kr/m² 14 831 

Direktavkastning, initial, %   1,89   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) - 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,50     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt 2021-05-24 (kalkylstart 2021-06-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         2 467   

Nuvärde av restvärde (tkr)         7 955   

SUMMA (tkr)         10 421   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       10 500   
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index/%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

AB Upplands Borhus Kontor 708 21-12-31 354 000 500  100   -   -     885 000 1 250   885 000 1 250 - 

Summor / Genomsnitt   708   354 000 500     -   -     885 000 1 250   885 000 1 250   
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30  Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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2021-05-21 
 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten 
 
 
 

Finnsta 1:10 samt Finnsta 1:269 
 

Upplands - Bro kommun 

 

 
 
 
Källa: Förstudie utveckling Bro Centrum 
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UPPDRAG/BESKRIVNING 
 
Uppdragsgivare AB Upplands-Brohus genom  
  
Bakgrund/syfte Utlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet av värderingsob-

jektet som underförutsättning att detaljplan som medger bostads-
ändamål har vunnit laga kraft. 

 
Värderingsobjekt Finnsta 1:269 samt Finnsta 1:10 i Upplands-Bro kommun 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är dagens datum. 
 
Förutsättningar Värdebedömningen baseras på tillgängliga ortspriser och vår erfa-

renhet av prisbildning på fastighetsmarknaden. 
 

Värderingsobjektet förutsätts ha normala grundläggningsförhål-
landen och ej vara i behov av marksanering i den fortsatta värde-
bedömningen. 

  
 För uppdraget gäller vidare bilagda ”Allmänna villkor för värdeut-

låtande”. 
 
Värdebedömningen avser inklusive gatubyggnadskostnader och 
plankostnader, men exklusive VA-avgift. 

 
Underlag - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Gällande planförhållanden. 
 - Fördjupad översiktsplan över Bro 2040, granskningshandling 

2021-05-26 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
 - Information från uppdragsgivare.  
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Lagfaren ägare Finnsta 1:10  - AB Upplands-Brohu 
 Finnsta 1:269 – Upplands-Bro kommun 
 
Fastighetstyp Exploateringsfastighet avsedd för framtida bebyggelse av bostäder 

samt centrumändamål. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget centralt i Bro i Upplands – Bro kom-

mun. Området angränsar till Bro Torg /centrum och dess parkering 
samt Brohuset som inrymmer bland annat simhall, bibliotek och 
sporthall. Närservice såsom livsmedelsbutik, apotek och restau-
rangen finns inom gångavstånd i Bro centrum, likaså skola och för-
skola. Avståndet till Bro station, som trafikeras med pendeltåg 
mellan Bålsta och Västerhaninge. Avståendet till centrala Stock-
holm är knappt 40 km.  

 
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas en 

äldre detaljplan från 1996 som 
medger centrumbebyggelse, kon-
tor och värmecentral inom 
Finnsta 1:10 samt daghem inom 
Finnsta 1:269.  

 
 Kommunen arbetar emellertid 

med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) över Bro med 
syfte att förtydliga förutsättning-
arna för den fysiska planeringen 
på lång sikt. Den fördjupade 
översiktsplanen ska vara vägle-
dande för exploatörer och andra 
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som har intresse av att delta i kommunens utveckling. En gransk-
ningshandling är framtagen daterad 2021-05-26.   

   
 Den lila ringen i kartbilden nedan visar ungefär värderingsobjek-

tets lokalisering. Bilden är hämtad från FÖP:en och för det orangea 
området där värderingsobjektet är beläget anges centrumutveckl-
ing. Bro centrum ska förtätas med nya bostäder för att stärka un-
derlaget för service och kommersiella verksamheter. Inom cent-
rum ska även fler arbetsplatser tillskapas. De svart/gröna pilen 
anger huvudstråket Köpmangatan och Norrgrindsgatan till stat-
ionen. Värderingsobjektet är belägen längs med Norrgrindsgatan. 
Hjärtat anger plats för torg, service och handel. Tyngdpunkten för 
centrum kommer att flyttas söderut mot centrumrondellen och 
Köpmangatan/Enköpingsvägen för att knyta ihop området med 
stationen.  

 

 
  
 Som underlag till FÖP:en tog WSP fram en förstudie från 2019. 

Granskningshandlingen för FÖP:en hänvisar till denna förstudie 
och att scenariot ”Förtätning med småhuskänsla” ger en bild av 
möjliga volymskisser, se vidare under exploateringsgrad.  
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Tomtbeskrivning Finnsta 1:10 är idag bebyggt med ett värmeverk samt kontor som 
avses att rivas. Finnsta 1:269 har tidigare varit bebyggd men en 
förskola som idag är borttagen.  

 

  
 
  

VÄRDERING  
 Värdebedömning råmark 
 

Fastigheten är idag obebyggd och utgörs av skogsmark i huvudsak. 
Mark som ej omfattas av detaljplan och som ej är exploaterade 
benämns normalt råmark och värdet av sådan s.k. råmark beror 
normalt främst på förväntningar om ändrad tillåten markanvänd-
ning. 
 
Begreppet används dock för mark med mycket olika förutsätt-
ningar allt från renodlad skogsmark utan några större förvänt-
ningar om ändrad markanvändning till redan planlagd men ännu ej 
exploaterad mark. Här menas dock med råmark mark där viss för-
väntan kan finnas om en exploatering men där ändamålet med ex-
ploateringen är osäker. 
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Marknadsvärdebedömningar görs normalt genom att jämföra med 
försäljningar av andra liknande objekt. Att bedöma marknadsvär-
det av råmark är mycket svårt då det dels är relativt ovanligt med 
försäljningar av liknande mark och det dels är svårt att jämföra de 
objekt som ändå sålts då varje objekt har unika förutsättningar 
vad gäller förväntningar om framtida exploateringar.  
 
Skillnaderna i förväntningar kan vara av olika karaktär t ex:  
 

• vad kommer att få byggas  

• vad är färdiga byggrätter värda 

• hur mycket kommer att få byggas 

• när kan en exploatering förväntas ske 

• vilka kostnader för en exploatering med sig 

• vilka osäkerheter finns avseende ovanstående faktorer  
 
Nedan illustreras hur markvärdet förändras över tid beaktat att 
planförhållandena ändras från ej detaljplanelagt område till laga 
kraft vunnen detaljplan. 
 

 
 
Markvärdet är således normalt lägre när den förväntade exploate-
ringen är avlägsen i jämförelse med när exploateringsfastigheten 
tidsmässigt ligger närmare t.ex. ett antagande av detaljplan. Fas-
tighetens lägsta marknadsvärde kan dock oftast sökas baserat på 
pågående markanvändning. 
 
När förväntningarna är relativt starka, då det t.ex. finns detalj-
planeförslag framtagna kan en värdering göras genom att räkna på 
framtida intäkter, kostnader och risker, d.v.s. en exploateringskal-
kyl. I ett tidigare skede då större oklarhet och osäkerhet råder 
kring exploateringen är en sådan värderingsmodell dock ej möjlig 
att tillämpa. Därmed återstår endast möjligheten att jämföra med 
försäljningar av liknande objekt.  
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 Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder: 
 

Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknads-
värdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande 
objekt. 

 
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma 
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom orts-
prisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknads-
mässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan 
betalas för marken. 

  
Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser 
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploa-
teringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkost-
naden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt 
skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkost-
naden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i 
dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska 
läggas att även vinstkravet är osäkert. 

 
 

Marknadsanalys  
  
Allmänt bostäder Aktiviteten på bostadsmarknaden är stor och mellan januari och 

april 2021 såldes 18 % fler bostadsrätter än motsvarande period 
föregående år. Bostadsrättspriserna har stigit med 12,7 % under 
den senaste 12-månadersperioden och uppgick i april i snitt till ca 
45 150 kr/kvm. (källa Mäklarstatistik). 
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Under pandemin har efterfrågan för stora lägenheter, småhus och 
fritidshus ökat. Småhuspriserna uppgick i snitt till 4 107 000 kr för 
hela landet under det första kvartalet 2021 vilket är 19 % högre än 
det första kvartalet 2020. Under motsvarande period har priserna 
för fritidshus i snitt ökat med 15 %. 
 
Boverket har tillsammans med Länsstyrelserna undersökt läget på 
bostadsmarknaden i landets olika regioner. Nyproduktionen är 
stor i flertalet regioner men underskott på bostäder råder gene-
rellt för nyanlända, ungdomar, studenter och äldre personer. I reg-
ioner med stor turism har ökad efterfrågan för fritidshus pressat 
upp bostadspriserna vilket försvårar individer att komma in på bo-
stadsmarknaden. Hemlösheten ökar och fler vänder sig till social-
styrelsen för att få hjälp med bostad. 
 
I svagare kommuner har investeringsstödet varit avgörande för att 
kunna genomföra projekt. I starkare kommuner har investerings-
stödet istället bidragit med att erbjuda nyproducerade bostäder 
med lägre hyra. 
 

 
Nyproduktion Under 2020 började ca 50 400 nya bostäder att byggas vilket är ca 

1 800 fler än under 2019. Enligt Boverkets prognos beräknas 
50 000 nya bostäder börja byggas i år.  

 
 Bostadsbyggandet utvecklas olika i olika delar av landet. Stock-

holmsregionen hade ett stort fall i bostadsbyggandet under 2018 
och har därefter legat på en stabil nivå. I Skåne steg nyprodukt-
ionen fram till 2019 för att därefter sjunka. 

  
 

Sett till antalet invånare ligger nyproduktionen i storstadsregion-
erna i nivå med varandra, ca 5 – 5,2 påbörajde bostäder per 1 000 
invånare.  
 

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000

2
01

0
K

4

2
01

1
K

2

2
01

1
K

4

2
01

2
K

2

2
01

2
K

4

2
01

3
K

2

2
01

3
K

4

2
01

4
K

2

2
01

4K
4

2
01

5
K

2

2
01

5
K

4

2
01

6
K

2

2
01

6
K

4

2
01

7
K

2

2
01

7
K

4

2
01

8
K

2

2
01

8
K

4

2
01

9K
2

2
01

9
K

4

2
02

0
K

2

2
02

0
K

4

Antalet påbörjade bostäder, rullande 12-mån

Stockholms län Skåne län Västra Götalands län



144 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 - KS 21/0460-1 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 : Bilaga 2 Värdeutlåtande Upplands Bro Finnsta 1:269 och Finnsta 1:10 (framtid)

Finnsta 1:10 & Finnsta 1:269 
Upplands-Bro kommun 

 

 
 
Enligt Boverkets beräkningar av byggbehovet av nya bostäder, be-
hövs det mellan 2020 och 2029 byggas kring 592 000 och 664 000 
nya bostäder i landet vilket ca 5,7 – 6,4 nya bostäder per 1 000 in-
vånare. Om migrationen ökar under perioden kommer behovet av 
nya bostäder öka ytterligare. Regionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö-Lund står för 70 % av byggnadsbehovet.  
 

Hyror Bostadshyrorna kan sättas på tre olika sätt, bruksvärdeshyra, pre-
sumtionshyra och genom egensatta hyror. 

 
För hyresrätter inom den befintliga stocken sätts hyran genom kol-
lektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästföre-
ningar enligt bruksvärdesprincipen, d.v.s. likvärdiga lägenheter ska 
ha lika hyra. Med likvärdiga lägenheter avses i första hand lägen-
heter vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommel-
ser. Från och med 2011 saknar det betydelse om det är en privat 
hyresvärd eller kommunal som har ingått överenskommelserna. 
 
För nyproduktion av hyresrätter kan hyran förutom sedvanlig för-
handling, sättas med hjälp av presumtionshyror. Detta innebär att 
hyran för en nybyggd lägenhet skall täcka fastighetsägarens kost-
nader för att producera den.  Dock måste en hyresgästförening 
godkänna nivån samt måste överenskommelsen träffas innan det 
har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna. Presumtionen 
gäller under 15 år och därefter skall hyran bestämmas enligt de 
vanliga bruksvärdesreglerna.  

 
Om fastighetsägare och hyresgästföreningen inte kan komma 
överens i en förhandling, kan fastighetsägaren själv bestämma hy-
resnivån. Dock löper fastighetsägaren en risk att en hyresgäst vän-
der sig till Hyresnämnden för att få ärendet prövat.  
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Genom januariavtalet mellan S, C, L och MP, kommer dock fri hy-
ressättning råda för nyproducerade bostäder. Nya lagen beräkna-
des från början tas i bruk 2021 men eftersom utredningsarbetet är 
försenat kommer den ursprungliga tidsplanen sannolikt inte att 
hålla. 
 
Hyresnivån för nyproducerade bostäder har ökat under de senaste 
åren och kan vara dubbelt så höga som för äldre bostäder. Pris-
skillnaden förklaras av bl.a. höga markpriser och bostadsbrist som 
tillsammans drivit upp hyrorna. December 2019 meddelade hov-
rätten en dom mot Uppsalahem där normhyran för ett centralt 
projekt fick sänkas från 1 950 kr/kvm till 1 750 kr/kvm. Än är det 
för tidigt att se om domen fått några effekter på hyressättningen 
för andra projekt, dock torde domen medföra att bostadsutveck-
larna blir något mer försiktiga.   
 
Enligt samlad statistik från SCB hade 28 % av de färdigställda bo-
städerna 2019 pressumtionshyror, 27 % hade hyrestak med inve-
steringsstöd, 24 % egensatta hyror och 21 % förhandlad bruksvär-
deshyra. Hyressättningen skiljer sig åt mellan olika regioner där 
Stockholmsregionen har en stor andel egensatta hyror och pres-
sumtionshyror medan små kommuner har en stor andel bostäder 
som har ett hyrestak p.g.a. att de är uppförda med investerings-
stöd. 
 

 
Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2020 
uppgick till 1,9 %. I Stockholm landade hyreshöjningen 2021 på 
1,75 %. 
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Samhällsfastigheter Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet tillövervä-
gande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för sam-
hällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på van-
liga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden fängelser, och 
statliga myndigheter. 

 
 Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter – 

särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresav-
talen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det 
geografiska mikroläget en mer underordnad roll än vid andra typer 
av fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade in-
tresset för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastnings-
kraven gradvis har sjunkit. 

 
Med en växande befolkning och i takt med att vi lever längre, ökar 
behovet av olika typer av vårdboenden. Men en växande befolk-
ning innebär också att behovet av fler skolor och förskolor ökar.  

 
Stora ägare av samhällsfastigheter är institutioner som exempelvis 
Hemsö, Intea, Vacse och Stenvalvet, men under 2020 har de pri-
vata aktörerna stått för 80 % av omsättningen av samhällsfastig-
heter. Intresset bland utländska investerare har under senare tid 
ökat, dock kommer stor andel av de utländska investerarna från 
övriga Norden. 
 
De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda 
för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden 
utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av 
yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning, 
och säkerhet m.m. I annat fall kan risk finnas för kostsamma om-
byggnader eller hot om nedläggningar.  

 
Under pandemin ökade intresset ytterligare för samhällsfastig-
heter och i fjol omsattes samhällsfastigheter till ett värde av ca 40 
miljarder kr vilket motsvarade drygt 19 % av den totala transakt-
ionsvolymen.  

 
För samhällsfastigheter råder det stor variation i direkt-avkast-
ningskraven. Moderna fastigheter belägna i storstads-regioner, 
med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med åter-
stående långa hyresavtal (15 - 25 år) är de mest eftersökta objek-
ten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 4,00-4,50 %, 
och även under 4,00% i vissa fall.  
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Vård- och äldreboenden Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen 
för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver. 
Idag utgör 5 % av befolkningen av personer äldre än 80 år och SCB 
räknar med att motsvarande andel 2050 uppgår till 9 %. 
 
Enligt en undersökning utförd av Socialstyrelsen uppgav 125 kom-
muner under 2017 att de hade en brist på äldreboenden vilket är 
en ökning om 16 kommuner jämfört mot året innan. Samtidigt ne-
kades ca 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en plats på 
äldreboende p.g.a. platsbrist, trots att kommunerna är skyldiga att 
hitta en plats inom tre månader. 
 
En stor andel av det befintliga beståndet utgörs av äldreboenden 
uppförda under 1960- och 70-talet. Byggnaderna uppförda under 
denna tidsperiod har ofta ett gott läge inom kommunen men är 
ineffektivt byggda med stor andel gemensamma utrymmen och 
kringytor.  
 
Vård- och omsorgsbolag hyr normalt lokaler för äldreboenden från 
kommunala eller privata fastighetsbolag, och vård- och omsorgs-
bolagen hyr i sin tur ut de enskilda lägenheterna till de boende 
(enligt bruksvärdesprincipen på hyresmarknaden). Hyran som 
vårdbolaget betalar till fastighetsägaren utgörs dels av de boendes 
hyror men även av kommunala bidrag. Några av de större aktö-
rerna på marknaden är Ambea och Attendo.  
 
Vårdoperatören/förstahandshyresgästen får betalt per så kallat 
vårddygn och det är därför är hyreskostnaden per vårddygn ett 
lika relevant mått för dem som kvadratmeterhyran. Det är dock 
som nämnt många av dessa boenden som är kombinerade med 
andra verksamheter, vilket ändå kan göra det svårt att bryta ut hy-
resvärdet för själva vårdboendet. 
 
Regeringen har beslutat om en ny boendeform, biståndsbedömt 
trygghetsboende, som trädde i laga kraft april 2019. Den nya bo-
endeformen riktar sig till de som är gamla men för friska för äldre-
boende. De boende kommer att erbjudas möjlighet att delta i ge-
mensamma måltider och aktiviteter. Regeringen har avsatt 850 
miljoner kr som ett investeringsstöd för att bygga den nya boende-
formen.  

 
Typ av boende Det förekommer inte sällan viss begreppsförvirring och olika be-

nämningar på boenden avsedda för äldre. Äldreboende nämns 
ofta, men det är inte den formella termen. Vanligt förekommande 
terminologi för särskilt boende för äldre; vårdboende: 
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• Bostad med service och omvårdnad dygnet runt  

• Behovsprövat boende för personer med sjukdom eller funkt-
ionsnedsättning, t ex demens  

• Socialtjänstlagen: ”Kommunen skall inrätta särskilda boende-
former för service och omvårdnad för äldre människor som be-
höver särskilt stöd”  

 
Ofta används också termen Vård- och omsorgsboende.  
 
Det är vanligt förekommande att denna typ av boende integreras 
med andra typer av funktioner, ofta kommunal verksamhet så 
som hemtjänst, andra typer av boende (trygghetsboende, vanliga 
hyresbostäder), dagcentral, restaurang, förskola etc. Exempel på 
denna typ finns bl a i Ystad där Peab byggde och Stenvalvet förvär-
vade under uppförandet 2013.  
 
Vanligt är att varje avdelning i det särskilda boendet inrymmer 8-9 
vårdplatser/lägenheter. Ofta med två avdelningar per plan med 
ett gemensamt kök och uppehållsrum och personalutrymmen. De 
boenden som byggs idag har ofta 54-72 platser. Lägenheterna är 
ofta 25-35 kvm, inklusive gemensamma ytor blir det ofta 70-75 
kvm per vårdplats. Kvoten uthyrningsbar yta/BTA blir väldigt hög 
jämfört med konventionella bostäder där trapphus etc inte är med 
i den uthyrningsbara ytan. 
 

 
Upplands Bro Upplands-Bro kommun är beläget nordväst om Stockholm längs 

Mälaren. Kommunen har två tätorter, Bro och Kungsängen, där 
det finns stora möjligheter att skapa nya bostäder genom förtät-
ning av befintliga bostadsområden. Därtill kan tätorterna utvidgas.  

 
 Kommunen har drygt 29 000 invånare och invånarantalet växer 

stadigt, främst på grund av stor inflyttning. Närheten till Stock-
holm gör att möjligheten att det finns en stor arbetsmarknad inom 
rimligt avstånd och många arbetspendlar.  

 
 Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning fanns det drygt 

10 900 bostäder inom kommunen år 2016 och av dessa utgjorde 
ca 46 % småhus och resten flerfamiljshus.  Det innebär att det 
finns en blandad bebyggelse med olika typer av upplåtelseformer. 
Det råder bostadsbrist i de centrala delarna av kommun likt andra 
kommuner i storstadsregionerna. År 2020 beräknades att drygt 
850 bostäder skulle påbörjas.  
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 Ambitionen är att kommunen ska ha 35 000 invånare år 2030 och 
invånarantalet har vuxit med ca 650 personer i genomsnitt de sen-
aste åren. För att behovet av bostäder ska uppnås behöver mellan 
400 och 700 bostäder produceras per år.  

 
 Som syns i diagrammet nedan hämtad från svensk mäklarstatistik 

har priset på bostadsrätter inom Upplands-Bro kommun stigit 
kraftigt under hösten 2020 för att åter sjunka något under vin-
tern/våren 2021. Som kan ses i diagrammet nedan är priserna nu 
ännu högre än toppnivån under hösten 2017. Sett till de senaste 
tre månaderna så är snittpriset drygt 32 200 kr/kvm BOA med 130 
sålda lägenheter.   

 

 
  

 Ortspris och värdebedömning 

 
Förväntad exploatering Som ett underlag till FÖP:en har en förstudie med möjlig volym-

skiss tagits fram där nya bostadshus är markerade med ljusgrön 
färg. Inom Finnsta 1:10, markerat med blått nedan, anges en totalt 
byggnadsarea på 1 356 kvm. Antalet våningar är angivet till 2.3 vå-
ningar vilket ger en byggrätt på ca 2 700 kvm ljus BTA. Enligt 
samma principer är byggrätten inom Finnsta 1:269 ca 2 825 kvm 
ljus BTA. Detta kan emellertid komma att ändras i kommande de-
taljplanearbete till att eventuellt även omfatta centrumverksam-
het och trygghetsboende. 
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Bostadsbyggrätter med fri upplåtelseform 
 
Byggrättsvärde När det gäller överlåtelseavtal avseende bostadsbyggrätter med fri 

upplåtelseform inom Upplands-Bro kommun har följande överlå-
telser noterats: 

 
 Upplands-Bro kommun sålde två kvarter inom fastigheten Kungs-

ängens-Kyrkby 2:1 till Bygg-Fast AB under hösten 2017 för 3 041 
kr/kvm BTA samt 2 890 kr/kvm BTA. Inom kvarteren ska flerfa-
miljshus uppföras, markparkering är tillåten. Området ligger 
centralt i Kungsängen i Ringvägenområdet.  

 
 I andra kommuner har följande överlåtelser noterats med liknande 

förutsättningar, dvs mark avsedd att bebyggas med bostäder i fler-
familjshus med fri upplåtelseform som värderingsobjektet. Dock är 
jämförelseobjekt svåra att hitta.  

 
 Mellca Fastigheter förvärvade ett flertal fastigheter i Strängnäs av 

Sveafastigheter i mars 2021. Fastigheterna är belägna intill Läg-
gesta station i Mariefred och gällande detaljplan medger en bygg-
rätt på ca 30 000 kvm ljus BTA. Köpeskillingen motsvarar ca 3 200 
kr/kvm ljus BTA.  

 
 I september 2020 förvärvade Genova fastigheterna Kryddgården 

6:5, Korsängen 20:2 samt Korsängen 20:3 i centrala Enköping av 
bland annat SHH Bostad och HSB. Köpeskillingen motsvarar 3 500 
kr/kvm ljus BTA.  

 
 Nynäshamns kommun tecknade i september 2020 ett markanvis-

ningsavtal med Titania AB gällande ett område i centrala och 
Södra Ösmo strax norr om Nynäshamn. Detta är en del i utveckl-
ingen och förtätningen av Ösmos södra och centrala delar där 700 
– 1 400 bostäder ska uppföras tillsammans med nya butiker re-
stauranger och andra verksamheter. Markanvisningen skedde till 
ett fastpris på 3 500 kr/kvm ljus BTA.  

 
 I februari 2020 sålde Knivsta kommun en del av fastigheten Ängby 

1:1 till Bolite i Knivsta AB. Området är beläget centralt i Knivsta 
tätort. Köpeskillingen baseras på en markanvisning från 2017 och 
men anses vara oförändrad. Köpet skedde till ett pris om 3 700 
kr/kvm ljus BTA.  
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 I april 2019 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Håbo kom-
mun med Bovieran AB gällande fastigheten Väppeby 7:218 för 
uppförande av flerbostadshus, 55-plusboende i bostadsrättsform. 
Köpeskillingen är 3 000 kr/kvm BTA, exploatören har fått en pris-
nedsättning på 7 Mkr på grund av svåra markförhållanden.  Bygg-
rätten inom området omfattar 5 100 kvm BTA vilket gör att ned-
sättningen är ca 1 373 kr/kvm BTA. Utöver det ska Bovieran be-
kosta utbyggnad av dagvattendamm i proportion till den byggrätt 
de får inom området. Köpeskillingen bedöms därför motsvara ca 
4 400 kr/kvm BTA.  

 
 Ovanstående jämförelser visar på nivåer mellan ca 3 000 – 4 400 

kr/kvm ljus BTA i liknade lägen som värderingsobjektet. Ett av jäm-
förelseköpen har skett i Kungsängen i Upplands-Bro under 2017 
till ett pris på drygt 3 000 kr/kvm ljus BTA. Detta skedde under 
sensommaren/hösten precis innan det blev en stor prisnedgång på 
fastighetsmarknaden. Som grafen från svensk mäklarstatistik visar 
ovan har priserna återhämtat sig sedan dess och har under de sen-
aste månaderna till och med nått ännu högre nivåer. Detta indike-
rar att värdet bör sökas över denna nivå.  

 
Övriga jämförelseköp är från andra kommuner som är belägna 
inom liknade lägen sett till storstadsregionen. Strängnäs bedöms 
ha ett något sämre läge än värderingsobjektet sett till närhet till 
Stockholm varför nivån bör sökas över 3 200 kr/kvm ljus BTA. För-
värvet i Enköping samt markanvisningen i Nynäshamn skedde 
båda på en nivå på 3 500 kr/kvm ljus BTA. Skillnaden vid dessa två 
affären är dock att markanvisningen i Nynäshamn skedde till fast-
pris vilket gör det svårt att veta om detta speglar ett verkligt mark-
nadsvärde. Läget för detta objekt bedöms emellertid relativt lik-
värdigt med värderingsobjektets läge i närhet av en pendeltågs-
station ett antal mil utanför centrala Stockholm varför prisnivån 
minst bör sökas runt 3 500 kr/kvm ljus BTA.  
 
Övriga två jämförelseobjekt visar på något högre nivåer. Köpet i 
Håbo är emellertid uppskattat utifrån uppskattade utbyggnads-
kostnader men visar ändock på en nivå över 4 000 kr/kvm ljus BTA. 
det är dock osäkert ifall samtliga investeringar skulle få ett genom-
slag på byggrättsvärdet. Utifrån detta bedöms byggrättsvärdet sö-
kas mellan 3 500 – 4 000 kr/kvm ljus BTA. 

 
Bostadsrätter Det har skett ett antal försäljningar av nyproducerade bostadsrät-

ter i tätorterna Bro och Kungsängen i Upplands-Bro med byggår 
2018 eller senare men inte i direkt närhet av värderingsobjektet. 
Lägenheter mindre än 50 Kvm BOA och större än 100 kvm BOA har 
gallrats bort.  
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Köpen har skett till priser mellan ca 32 800 – 57 100 kr/kvm BOA 
med ett snitt på ca 39 400 kr/kvm BOA. Bostadsrätterna har en 
snitt storlek på 65 kvm BOA.  

Med en insats på avrundat 39 000 kr/kvm BOA med ett lån i före-
ningen på 12 500 kr/kvm BOA fås följande resultat:  

 
Exploateringskalkyl Följande enkla kalkyl kan ställas upp:   

Exploateringskalkyl       Anm. 

Insats (BR-pris) 39 000  kr/kvm BOA  

Lån i föreningen 12 500  kr/kvm BOA  

Exploatörens intäkt 51 500  kr/kvm BOA  

Försäljningsomkostnader 1 000  kr/kvm BOA 1 

Produktionskostnad 38 000  kr/kvm BOA  

Vinstkrav på insatt kapital 15%   2 

Vinstkrav 6 587  kr/kvm BOA  

Marknadsvärde, kr/kvm BOA 5 913  kr/kvm BOA 3 

Relation BOA/BTA 0,78       

Byggrättsvärde: 4 600  kr/kvm BTA  

 

1) Mäklararvoden, föreningsbildning mm.  
2) Vinstkravet räknas på insatt kapital vilket här motsvaras av summan av 
 byggkostnaden och markvärdet. 
3) Marknadsvärdet är beräknat genom att Exploatörens intäkt nedjusteras  
med försäljningsomkostnader, produktionskostnad samt vinstkrav på insatt kapital. 

 

 Osäkerheten är stor i kalkylen. Räknas på motsvarande sätt beak-
tat en insats på 38 000 kr/kvm BOA erhålls ett underliggande 
markvärde på 3 900 kr/kvm BTA. Om man istället räknar på en in-
sats på 40 000 kr/kvm BTA erhålls ett underliggande markvärde på 
5 300 kr/kvm BTA. Exploateringskalkylen indikerar ett markvärde 
mellan ca 3 900 – 5 300 kr/kvm ljus BTA.  

  

Sammanvägd 
bedömning   

 Sammantaget utifrån ortspris, exploateringskalkyl och den prisök-
ning som har skett under de senaste månaderna bedöms mark-
nadsvärdet av byggrätter inom läge för värderingsobjektet till  
4 000 kr/kvm BTA för bostäder upplåtna med fri upplåtelseform.  
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 Bostadsbyggrätter med hyresrätt 
 
 Avtal avseende överlåtelser av bostadsbyggrätter där lägenhet-

erna måste upplåtas med hyresrätt är förhållandevis sällsynta. In-
tresset för att uppföra hyresrätter har dessutom ökat kraftigt un-
der senare år, varför värdebedömningen bör baseras på de sen-
aste noteringarna.  

 
 Upplands-Bro kommun tecknade i maj 2019 ett markanvisningsav-

tal med AB Upplands-Brohus för del av Härnevi 1:71 i närhet av 
Bro pendeltågsstation och ca 500 meter söder om värderingsob-
jektet. Inom området ska ett flerfamiljshus uppföras med ca 45 
bostäder upplåtna med hyresrätt. Köpeskillingen motsvarar 2 000 
kr/kvm ljus BTA.  

 
 Wallenstam AB i Rosendal förvärvade del av Kåbo 78:1 i Rosendal i 

Uppsala med avsikt att uppföra bostäder upplåtna med hyresrätt 
av Uppsala stad för 3 500 kr/kvm ljus BTA i maj 2021.  

 
 I mars 2021 markanvisade Huddinge kommun en del av fastig-

heten Visättra 1:1 i Flemingsbergsdalen till Fabege för 4 400 
kr/kvm ljus BTA. Värt att notera är att priset för bostadsbyggröt-
ter med fri upplåtelseform var 5 700 kr/kvm ljus BTA.  

 
Under oktober 2020 förvärvade ByggVesta och Sveaviken Bostad 
del av Barkarby 2:59 samt 2:60 i Barkarbystaden av Järfälla kom-
mun för 3 000 kr/kvm ljus BTA.  
 
I oktober 2019 förvärvade SigtunaHem fastigheterna Höskullen 1 
och 2 i Sigtuna stadsängar av Sigtuna kommun. Gällande detalj-
plan medger bostadsändamål med centrumverksamhet i botten-
våningen. Priset motsvarar 2 911 kr/kvm ljus BTA.   
 
Botkyrka kommun sålde i juni 2019 mark inom fastigheten Tegel-
bruket 1 till Stendörren Botkyrka Handel AB för 4 500 kr/kvm BTA 
för hyresrätter. Köparen åtar sig att bygga parkeringsgarage i flera 
våningar med avsikt att starta en bilpool. Det ska även anläggas en 
sopsugsanläggning.  Området ligger i närheten av Fittja centrum 
som är en del av miljonprogrammet. 
 
I juni 2019 markanvisade Strängnäs kommun mark inom del av 
fastigheten Strängnäs 3:1 inom kvarteret Kungsfiskaren till Bergs-
undet Development AB. Inom området ska byggas tre flerfamiljs-
hus som ska upplåtas med hyresrätt. Fem anbud lämnades in med 
priser på som högst 14,3 mkr. Byggrätten uppskattas till ca 7 000 
kvm ljus BTA vilket ger en köpeskilling på 2 043 kr/kvm ljus BTA.  
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Sveab Fastigheter och Filadelfiakyrkan köpte i januari 2019 mark  
inom fastigheten Bollmora 1:94 för 2 500 kr/kvm BTA av Tyresö 
kommun. Utöver köpeskillingen tillkommer exploateringsbidrag 
om ca 600 kr/kvm BTA. Total köpeskilling således ca 3 100 kr/kvm 
BTA. Parkering ska lösas inom kvartersmarken.  
 

 I januari 2019 markanvisade Södertälje kommun ett område kring 
Östertälje tågstation omfattande 500 lägenheter varav 25 % ska 
utgöra hyresrätter. Priset var 2 500 kr/kvm ljus BTA.  

 
 Ovanstående ortsprisjämförelser visar på nivåer mellan 2 000 – 

4 500 kr/kvm ljus BTA. Den senaste noteringen som undertecknad 
har kännedom om skedde 2019 till en nivå på 2 000 kr/kvm ljus 
BTA. Vid ungefär samma tidpunkt skedde överlåtelser på andra lik-
nade orter till högre priser. Hyresnivåerna vid nyproduktion ökade 
relativt kraftigt under perioden 2015–2017 och har fortsatt att öka 
om än något långsammare. Avkastningskraven för nyproducerade 
hyresbostäder har sjunkit under perioden 2017–2020 (till följd av 
sjunkande räntor med lång bindningstid). Intresset för att bygga 
hyresrätter har även ökat p g a svårigheterna att sälja bostadsrät-
ter. 

 
 Värt att notera är att det synes finnas en bra betalningsvilja även i 

mindre attraktiva bostadsområden beaktat nivåerna på 4 400 och 
4 500 kr/kvm ljus BTA som noteras i Huddinge och Botkyrka. Då 
läget för hyresrättsfastigheter påverkar såväl möjlig hyressättning, 
framtida omflyttning och vakansrisk så påverkar det byggrättsvär-
det om än ej i samma omfattning som för bostadsrätter.  

 
 Förutom ovanstående förvärv kan nämnas en överlåtelse i Han-

den. Haninge kommun tecknade i oktober 2016 ett marköverlåtel-
seavtal avseende bostadsbyggrätter vid Örnens väg i södra Han-
den (knappt 1 km söder om stationen). Priset bestämdes efter en 
anbudstävling till 7 500 kr/kvm BTA. Köparna har därefter projek-
terat och försökt sälja lägenheterna men ej uppnått tillräckligt hög 
försäljningsdel. Köparen valde då att överlåta projektet till en ny 
aktör som har för avsikt att enbart bygga hyresrätter. Kommunen 
godkände överlåtelsen på oförändrade villkor, dvs priset var fort-
farande 7 500 kr/kvm ljus BTA.   
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Exploateringskalkyl Följande enkla kalkyl kan ställas upp:  
  

Exploateringskalkyl       

Hyra 2 050  kr/kvm BOA 

Hyra parkering  50  kr/kvm BOA 

Drift och underhåll 375  kr/kvm BOA 

Driftnetto 1 725  kr/kvm BOA 

Direktavkastningskrav 4,10%   

Marknadsvärde 42 100  kr/kvm BOA 

Produktionskostnad 34 000  kr/kvm BOA 

Vinstkrav på insatt kapital 10%   

Vinstkrav  3 827  kr/kvm BOA 

Markvärde 4 273  kr/kvm BOA 

Relation BOA/BTA 0,78     

Byggrättsvärde: 3 350  kr/kvm BTA 

 
 

1) Bedömningen avser lgh med en snittstorlek om ca 50 kvm och motsvarar en normhyra      
om 1 750   kr/kvm.  

 2) Baserad på en parkeringshyra om 500 kr/månad ex moms och ett p-tal om 0,5 
 3) Vid bedömningen har beaktats kostnadsutvecklingen samt att standarden i bostads-
rätter normalt är något högre än i hyresrätter.  

 

 
Förlängningen av avtalet vid örnens väg samt markanvisningen av 
mark i Flemingsberg   pekar på att skillnaden i byggrättsvärde mel-
lan hyresrätter och fri upplåtelseform ha minskat. Trots detta be-
döms det vara mer värt för en exploatör att ha friheten, detta då 
man då bibehåller möjligheten till bostadsrätter om marknaden 
skulle förändras. Skillnaden bedöms dock i aktuellt läge vara be-
gränsad.  Efter en sammanvägning av ortsprisjämförelse och ex-
ploateringskalkyl bedöms marknadsvärdet för bostadsbyggrätter i 
flerbostadshus som måste upplåtas med hyresrätt till 3 500 
kr/kvm ljus BTA.  

 

Byggrätter för samhällsfastigheter 
 

Trygghetsboende Överlåtelser avseende byggrätter för så kallade trygghetsboende i 
någorlunda jämförbara lägen är få men följande överenskommel-
ser och genomförda köp noterats varav ett har skett i Upplands-
Bro.  

 
 Upplands-Bro kommun sålde i februari 2017 fastigheten Kungs-

ängen-Tibble 1:3 i Kungsängen till Odalen Lillsjö AB ett vårdbo-
ende för 3 000 kr/kvm BTA.   
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 I februari 2021tecknades ett köpeavtal mellan Västerås stad och 
Aroseken Bostäder AB gällande del av fastigheten Västerås 1:13. 
Syftet med överlåtelsen är att utöka befintligt vård- och omsorgs-
boende samt uppföra ett trygghetsboende. Priset är 3 000 kr/kvm 
ljus BTA.   

 
 Södertälje kommun och Svenska Stadsbyggen AB tecknade i maj 

2020 ett köpeavtal gällande del av fastigheten Västergård 1:1. 
Svenska Stadsbyggen avser att uppföra ett vårdboende och en för-
skola inom området. Köpeskillingen motsvarar ett pris på 3 000 
kr/kvm ljus BTA.   

 
I november 2019 köpte Eskilstuna kommunen del av Husby-Vreta 
1:75 i Skogstorp i södra delen av Eskilstuna tätort. Marken är detalj-
planelagd för att bebyggas med vård- och omsorgsboende. Köpeskil-
lingen motsvarade 2 500 kr/kvm ljus BTA. Säljare var Gustavianske 
stiftelsen vid Uppsala Universitet. 
 
Enköpings kommun markanvisade fastigheten Romberga 23:58, i 
Älvsdansen, för 1 940 kr/kvm ljus BTA till Bergsundsgruppen i april 
2019. Även Trygg Bostad (Sterner Stenhus Fastigheter) har fått en 
markanvisning inom samma område föra seniortbostäder/trygg-
hetsboende till samma pris, 1 940 kr/kvm ljus BTA. Ett krav är att 
maxhyran är 1 450 kr/kvm.  
 

 Upplands Väsby tecknade i juli 2018 ett markanvisningsavtal med 
Balder gällande ett vård- och omsorgsboende vid Väsby Entré för 
ett pris på 2 400 kr/kvm BTA. 

  
 Under maj 2018 undertecknades markanvisningsavtal avseende     

f d Sollentunamässan i Sollentuna kommun där priset för vårdbo-
ende bestämdes till 3 250 kr/kvm BTA. 
 

 Inom Sigtuna Stadsängar köpte Vectura Fastigheter mark för 
äldreboende och Trygghetsboende av Sigtuna Stadsängar (Bonava 
& Sigtunahem) i november 2017 för priser på 2 850 kr/kvm ljus 
BTA samt 2 750 kr/kvm ljus BTA.  

 
 Samtliga köp ligger på en relativt samlad nivå på 2 400 – 3 500 

kr/kvm BTA med ett medelpris på knappt 3 000 kr/kvm BTA. Det 
har skett en markanvisning av ett vård- och omsorgsboende i Upp-
lands-Bro till ett pris på 3 000 kr/kvm BTA, dock skedde detta kö-
pet under 2017 men prisnivån ligger i linje med andra jämförelse-
objekt där köp skett nyligen.   
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 Enligt ovan beskrivet under marknadsanalysen bedöms investe-
rarna i denna form av investeringar anse att geografiska mikrolä-
get är av underordnad roll till skillnad mot andra fastighetsinveste-
ringar där läget spelar roll.  

 
 Enligt ovanstående resonemang bedöms byggnadsvärdet för sam-

hälsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende till en nivå på 
3 000 /kvm BTA.  

 
 

Byggrätter för lokaler i bottenvåningen/centrumhan-

del 
 
I brist på renodlade köp av l handelsbyggrätter används nedan re-
dovisade noteringar avseende handelsbyggrätter (egentligen bot-
tenvåningslokaler som även omfattar restauranger, caféer mm) 
där avtal samtidigt har tecknats avseende bostadsbyggrätter. 
 
Nyligen under maj 2021 så förvärvade Wallenstam AB i Rosendal 
ett område inom fastigheten Kåbo 78:1 i Rosendal. För lokaler i 
bottenvåningen på bostadshus avsedd för centrumverksamhet var 
priset 1 500 kr/kvm ljus BTA.  
 
I december 2020 tecknades två markanvisningsavtal gällande del 
av Akalla 4:1 mellan Stockholms stad och SSM Bygg & Fastighets 
samt Index International AB för 2 000 kr/kvm Ljus BTA. Priset bas-
eras emellertid på en markanvisningstävling från 2014.  
 
Solna kommun markanvisade i november 2020 fastigheten Järva 
2:9 samt del av fastigheten Bagartorp 17 i Bagartorp invid Ulriks-
dals pendeltågsstation till Wåhlin Fastigheter. Priset för lokaler i 
bottenvåningen för flerfamiljshus var 3 000 kr/kvm ljus BTA.  
 
I september 2020  tecknade Järfälla kommun ett markanvisnings-
avtal med Resona gällande lokaler för restaurang, handel och atel-
jéer i Barkarbystaden till ett pris på 3 200 kr/kvm ljus BTA.  
 
Nacka kommun markanvisade del av fastigheterna Älta 10:1 samt 
Älta 69:1 i Älta centrum till Wallenstam Fastigheter 296 AB i mars 
2020. Inom området ska uppföras både bostäder och verksam-
hetslokaler. Priset för verksamhetslokaler var 2 000 kr/kvm ljus 
BTA. I april 2020 förvärvade Storstadens Holding lokaler i botten-
våningen på bostadshus för 2 800 kr/kvm ljus BTA. Priset baseras 
på en markanvisning från 2017.  
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I oktober 2019 markanvisade Sigtuna kommun ett område inom 
fastigheten Märsta 1:223 till Borohus. Området är beläget i cen-
trala Märsta och priset för lokaler avsedda för centrumändamål 
var 1 500 kr/kvm ljus BTA.  

 
I april 2019 markanvisades mark för bostäder med lokal i botten-
våningen i Bandhagen inom Örby 4:1 och Lodgången 2. Som be-
skrivits ovan är värdetidpunkten 2015, priset är satt till 2 500 
kr/kvm ljus BTA. området ligger intill Bandhagens tunnelbanestat-
ion.  

 
Veidekke blev i februari 2019 tilldelade en markanvisning i Husby 
av Stockholms stad för bostäder med lokaler i bottenvåningen. Pri-
set för lokalerna var 2 800 kr/kvm ljus BTA. Avståendet till Husby 
tunnelbanestation är ca 800 meter.  
 
När det gäller ortspriser avseende renodlad handel är antalet no-
teringar mycket begränsade.  
 
Det finns några få noteringar avseende mark i handelsområden, d 
v s fristående handelsbyggnader med tillhörande markparkering. 
Till exempel kan nämnas en försäljning i Sigtuna/Märsta till Elgi-
ganten 2020. Priset motsvarade 2 400 kr/kvm tomtareal eller 2 
000 kr/kvm BTA möjlig byggrätt (1,2 gånger tomtarealen). Den pla-
nerade bebyggelsen omfattar emellertid endast ca 3 600 kvm BTA, 
vilket innebär ett pris motsvarande ca 4 700 kr/kvm BTA. Exploate-
ringen innebär då att markparkering blir möjlig.  
 
Två andra noteringar är avtal avseende bilhandelsfastigheter från 
2018 i Länna respektive Kungsängen/Brunna på nivån 1 850 –  
1 900 kr/kvm tomtareal.  
 
Jämförelseköpen ovan visar i övrigt på nivåer mellan 1 500 – 3 200 
kr/kvm ljus BTA. Många av de högre nivåerna är noterade inom 
orter tillhörande Stockholms stad som nås med tunnelbana varför 
värdet bör sökas under dessa nivåer. Likt Märsta och Älta så är det 
mest troliga kundupptaget från boende i närområdet. Det gör att 
kundunderlaget är begränsat. Att hitta en lämplig tagare för loka-
lerna bedöms därför som svårare vilket även bedöms ha påverkan 
på byggrättspriset.  
 
Sett till värderingsobjektets läge samt möjligt kundunderlag be-
döms värdet sökas i intervallet 1 500 – 2 000 kr/kvm ljus BTA.  
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BYGGRÄTTSVÄRDEN 
 
 Baserat på ovanstående bedömningar och givna förutsättningar, 

vid värdetidpunkten dagens datum, bedöms byggrättsvärdet av 
mark inom värderingsobjektet Finnsta 1:10 samt Finnsta 1:269 I 
Upplands-Bro kommun, avsedd för:  

 
 Bostadsbyggrätter för bostadsrätt i flerbostadshus:  
 4 000 kr/kvm BTA  
 
 Bostadsbyggrätter för hyresrätt i flerbostadshus:  
 3 500 kr/kvm BTA  
 
 Byggrätter för trygghetsbostäder: 
 3 000 kr/kvm BTA  
 
 Byggrätter för kommersiella lokaler i bottenvåning: 
 1 500 - 2000 kr/kvm BTA  
 
   
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
   
 
2021-05-21 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 

 

 

  
    

  

 
 
 
 
 
 
 
Bilagor; 
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30  Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (21)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-08-25 

 

 

§ 101 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 
1:269 

 Dnr KS 21/0460 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns. 

 

Jäv 

Ledamot Jan-Erik Björk (KD) samt ersättare Mait Johansson (M) anmäler jäv i 

ärendet. Karl-Erik Lindholm (KD) går in som tjänstgörande för Jan-Erik Björk 

(KD). 

Sammanfattning 

För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet 

Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheterna Finnsta 1:10 av Upplands-

Brohus till en köpeskilling om 10,5 mnkr och fastigheten Finnsta 1:269 av 

Upplands-Bro Kommunfastigheter till en köpeskilling om 4,2 mnkr.  

Upplands-Brohus har verksamhet i Finnsta 1:10 och utreder tillsammans med 

kommunen en ny möjlig lokalisering. Vid behov tecknas ett hyresavtal mellan 

kommunen och Upplands-Brohus för nyttjandet av lokalerna från kommunens 

fastighetsförvärv och tillträde till fastigheten till Upplands-Brohus lämnar 

lokalerna för en ny lokalisering. 

Utöver fastighetsförvärvet tecknas ett tilläggsavtal mellan kommunen och 

bolagen för respektive fastighet med en tilläggsersättning för 

värdeutvecklingen på fastigheterna vid en nya lagakraftvunnen detaljplan. 

Tilläggsersättningen beräknas enigt marknadsvärdet för byggrätterna med 

avdrag för exploateringskostnaderna samt erlagd köpeskilling. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (21)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-08-25 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Upplands-Bro hus AB 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
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