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Fråga från Vänsterpartiet ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande gällande 
Omdaning Bro 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad. 

Sammanfattning 

Den 20 oktober 2021 inkom en fråga från Erik Karlsson (V) ställd till 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) gällande Omdaning Bro. 

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 20 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 20 oktober 2021. 

Beslut sänds till 

 Erik Karlsson (V) 
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Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Fråga till kso KS 210929
Omdaning Bro

Fredrik, vi fick på Bygg och Miljönämnd information från Katarina Olofsson (SD) om att ”vi” har 
haft en hel dag där vi fick påverka det som Vänsterpartiet m fl oppositionspartier tidigare har lyft 
upp. Det som Vänsterpartiet främst har lyft upp här är om att få ha medverkat att ge det arbete som 
sedermera ledde till ”Omdaning Bro” dess inledande och kompletterande direktiv.

Vår fråga till Dig blir nu; Varför har inte Vänsterpartiet bjudits in till denna dag som gav 
direktiv till utredningen som Katarina nu har informerat oss om att ni i Alliansen har haft 
tillsammans med oppositionspartiet SD?

Vidare, är det bara Vänsterpartiet som inte har fått kallelse/inbjudan till att delta eller är det 
fler partier?

 

Håbo-Tibble den 24 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 upprustning av kulturhus i 
Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 18 juni 2021 inkom ett medborgarförslag om upprustning av kulturhus i 

Bro. Förslagsställaren anser att kulturhuset på Stationsvägen 44 i Bro håller på 

att förfalla och att den snart är bortom all räddning. Kommunen föreslås köpa 

fastigheten och genomföra en upprustning för att bevara en av gamla Bros 

äldsta byggnader som är kvar. Fastigheten kan bli ett kulturhus eller 

konstnärens hus med ateljé eller andra kulturella verksamheter. Detta bör ingå i 

projektet Omdaning Bro enligt förslagsställaren. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 18 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 inkommen den 18 juni 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

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

Sent: den 18 juni 2021 10:15 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förnamn 

Efternamn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

Telefonnummer 

E-postadress 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Kulturhus 

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) 

Kulturhuset på Stationsvägen 44 

förfaller. Snart är den bortom all 
räddning. Föreslår att kommunen 
köper fastigheten och genomför en 

upprustning. För att bevara en av 
gamla Bros äldsta byggnader som är 
kvar. Fastigheten kan bli ett kulturhus 

eller konstnärens hus med ateljé eller 
andra kulturella verksamheter. Detta 
bör ingå i omdaning Bro. Viktor 

Jonssons affär Melodi : House of the 
rising sun Text: Ulf Hilonen DET FINNS 

EN KÅK I UPPLANDS-BRO EN SLITEN 
GAMMAL KÅK DEN HAR STÅT DÄR I 
MÅNGA ÅR SÅ FÄRGEN BLEKNAT HAR 

EN AFFÄR DET VAR DÄR FÖRUT 
VIKTOR JONNSON VAR DESS NAMN 
DÄR KÖPTE JAG MIN FÖRSTA ÖL VID 

BAKDÖRREN TRO JAG DET VAR 
MÅNGA ÅR HAR SEDAN GÅTT HAR 
LEVT PÅ ANNAN ORT ATT SE 

FÖRFALLET DET GÖR ONT EN 
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BYGGNAD SOM STÅTT I MÅNGA ÅR NU
VI LL ETT BOLAG GÖRA NYTT ETT
STORT OCH VACKERT HUS HÖGT OCH
SMALT MED MÅNGA RUM TILL
GRANNARS STORA SORG FINNS DET
ANNAT MAN KUNNAT GJORT ETT
ANNAT BÄTTRE VAL ETT HUS FÖR
KULTUREN BRUK ETT MULTI KULTUR
HUS JA DET ÄR ETT DILEMMA NU ATT
BYTA GAMMALT MOT NYTT ELLER
BEVARA TIDER SOM FLYTT KAN VARA
SVÅRT IDAG SÅ HÖR VÄNNER DENNA
SÅNG EN PROTEST MOT DAGEN
BESLUT KAN VI VÄNDA TANKAR MOT
NYTT ELLER ÄR DET REDAN FÖRSENT

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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Medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kokbacka - "Bro 
Välkomstpark" 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 

Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 

välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”. 

Förslagsställaren bifogar en idéskiss som visar på olika saker och funktioner 

som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”.  

Nedan listas förslag på dessa saker och funktioner: 

• Informationstavla som syns från E18 med information om vad som händer i 

Bro just nu. 

• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”. 

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området. 

• Skridskoåkning på sjön under vintern. 

• Planare gräsytor för brännboll exempelvis. 

• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen. 

• Grillplatser och picknickbord. 

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön. 

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och 

kanske någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”. 

• Elljusspår. 

• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern. 

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan 

motionsspåren. 

• Enklare och större utegym. 

• Förlänga motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts 

med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapas flera spår ”mitt i samhället” 

som är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-09-21 KS 21/0508 

 
 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 20 september 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 20 september 2021. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 210920-medborgarforslag-OE02

Inskickat 2021-09-20 15:07

Skicka in ditt förslag

Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Mitt medborgarförslag går ut på att vi skapar ”Bro
Välkomstpark” vid Trafikplats Kockbacka. På så sätt ger vi
invånarna en fin infart till Bro och flyttar möjligheterna till motion
och friluftsliv närmare invånarna.

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

Skissen ska ses som en idéskiss och nedan följer saker och
funktioner som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”:
• Infotavla som syns från E18 med information om vad som
händer i Bro just nu.
• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”
• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i
området
• Skridskoåkning på sjön under vintern
• Planare gräsytor för brännboll exempelvis
• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen
• Grillplatser och picknickbord
• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man
gräver ut sjön – låt det bli kommunens bästa!
• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och
slingrande stigar och kanske någon sorts hinderbana och ”boot
camp hinder”.
• Elljusspår så klart
• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern
• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan
motionsspåren.
• Enklare och större utegym – behöver inte vara lika avancerat
som i Råby.
• Man förlänger motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen.
Dessa spår ansluts med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt
skapar man flera spår ”mitt i samhället” som är lättare att nå än
att ta sig till Lillsjön eller Lejondal.

Har bilder jag vill lämna in, vilken mejl kan jag skicka dem till?

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag ”Bro Välkomstpark” 
 

 

  

Mitt medborgarförslag går ut på att vi skapar ”Bro Välkomstpark” vid 
Trafikplats Kockbacka. På så sätt ger vi invånarna en fin infart till Bro och flyttar 
möjligheterna till motion och friluftsliv närmare invånarna. 

Skissen ska ses som en idéskiss och nedan följer saker och funktioner som 
skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”: 

• Infotavla som syns från E18 med information om vad som händer i Bro just nu. 

• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar” 

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området 

• Skridskoåkning på sjön under vintern 

• Planare gräsytor för brännboll exempelvis 

• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen 

• Grillplatser och picknickbord 

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön – låt det bli 

kommunens bästa! 

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och kanske 

någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”. 

• Elljusspår så klart 

• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern 

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan motionsspåren. 

• Enklare och större utegym – behöver inte vara lika avancerat som i Råby. 

• Man förlänger motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts 

med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapar man flera spår ”mitt i samhället” som 

är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal. 

 

Se idéskisser på följande sidor. 
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Idéskiss av , 15 september 2021 
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Idéskiss över motionsspårens vidare sträckning på Rosenängens ängar. 

Håller man sig ute på Rosenängarnas ängar kan man skapa ett spår som boende i området 
lätt kan ansluta till nära sina bostäder. Sträckning av spåret blir nära cykelvägarna och så 
långt från befintliga bostäder som möjligt för att inte störa. 

Spåren blir så klart elljusspår och kan fungera som skidspår på vintrarna. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
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Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- och 
kommunfullmäktige valet 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Enligt 4 kap. 

17 § Vallagen ska antalet röstberättigade i ett valdistrikt vara mellan 1000 och 

2000 personer om inte särskilda skäl finns för att avvika från detta. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.  

Valnämnden fattade beslut om valdistrikten den 30 augusti 2021 § 1 och 
överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 
29 september, § 112, att återremittera ärendet med uppdraget att se över 

indelningen ytterligare en gång för att undersöka möjligheten att skapa nya 
distrikt genom att dela på befintliga distrikt för att möjliggöra en statistisk 

jämförelse av valresultat över tid. Uppdraget innefattade också att 
återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och 
meddelas Länsstyrelsen innan den 1 december 2021. 

Efter återremissen fattade Valnämnden den 11 oktober 2021 ett nytt beslut, § 4, 

där Valnämndens tidigare förslag av ändringar i valdistriktsindelningen samt 

ändringar av valdistriktsnamn kvarstår. Som underlag för förslaget till beslut 

används antalet röstberättigade i respektive valdistrikt per den 1 mars 2021 

(siffror från Valmyndigheten) samt beräknad inflyttning under 2021 och 2022. 

Fastställandet av röstlängden sker 30 dagar innan valdagen som infaller den 11 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-10-01 KS 21/0481 

 
 

september 2022, och antalet röstberättigade i valdistrikt med få röstberättigade 

per den 1a mars 2021 förväntas enlig prognosen öka och därmed uppfylla 

lagkravet på 1000 till 2000 röstberättigade. 

Gällande valdistriktens utformning föreslås valdistrikten Kungsängens Södra 

och Låssa delas in i två distrikt vardera. Kungsängens Södra delas i två och det 

nya distriktet föreslås heta Korsängen. Även Låssa delas i två och det nya 

distriktet föreslås heta Bro Södra. Gränsen mellan valdistrikten Finnsta och 

Kockbacka föreslås flyttas. Förslaget om en ny gränsdragning kvarstår för att 

det finns ett behov av att jämna ut antalet röstberättigade i vartdera distrikt.  

Valkansliet förordar även delningen ur ett närhetshetsperspektiv till sin 

vallokal för väljarna, då förslaget innebär två ytterligare vallokaler i 

kommunen vilket kan öka röstandet i valdistrikten. Delningen är också viktig 

ur ett säkerhetsperspektiv, då det finns en risk att eventuell köbildning och 

trängsel påverkar röstande, säkerheten och ett eventuellt pandemiläge. Den 

lagändring som skedde 1 januari 2019 (SFS 2019:923) innebär att en 

avskärmad plats ska finnas där valsedlar kan läggas ut vilket riskerar att skapa 

mer köbildning än vid tidigare val. Ett annat skäl är att redan nu göra 

förändringar som underlättar vid kommande Europaparlamentsval. 

Ur ett statistiskt perspektiv kan både de nya och de ändrade valdistrikten slås 

ihop vid en jämförelse mellan 2018 års val och kommande val. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

 Valnämndens beslut VN § 1 den 30 augusti 2021  

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens beslut KS § 112 den 29 september 2021 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

 Valnämndens beslut VN § 4 den 11 oktober 2021 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2021 

Ärendet 

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Enligt 4 kap. 

17 § Vallagen ska antalet röstberättigade i ett valdistrikt vara mellan 1000 och 

2000 personer om inte särskilda skäl finns för att avvika från detta. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.  

Valnämnden fattade beslut om valdistrikten den 30 augusti 2021 §1 och 
överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 
29 september, § 112, att återremittera ärendet med följande motivering: 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-10-01 KS 21/0481 

 
 

1. Se över indelningen ytterligare en gång för att se över möjligheterna 

till att dela in nya distrikt genom att ”klyva” några andra - så att det blir 
lättare att rent statistiskt jämföra valresultat över åren.  

2. Återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och 
meddelas länsstyrelsen innan 1/12 21.  

Förslag till ändring av valdistriktsindelningen 

Valkansliet har efter återremissen sett över indelningen och finner att förslaget 

till beslut innebär ändringar i valdistriktsindelningen gällande valdistrikten 

Låssa, Finnsta och Kockbacka i Bro samt Kungsängens centrum i Kungsängen. 

Förslaget syftar till att valdistrikten ska uppfylla lagkravet om att ett valdistrikt 

ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.  

Valkansliet förordar även delningen ur ett närhetshetsperspektiv till sin 

vallokal för väljarna, då förslaget innebär två ytterligare vallokaler i 

kommunen vilket kan öka röstandet i valdistrikten. Delningen är också viktig 

ur ett säkerhetsperspektiv, då det finns en risk att eventuell köbildning och 

trängsel påverkar röstande, säkerheten och ett eventuellt pandemiläge. Den 

lagändring som skedde 1 januari 2019 (SFS 2019:923) innebär att en 

avskärmad plats ska finnas där valsedlar kan läggas ut vilket riskerar att skapa 

mer köbildning än vid tidigare val. Ur ett statistiskt perspektiv kan både de nya 

och de ändrade valdistrikten slås ihop vid en jämförelse mellan 2018 års val 

och kommande val. Ett annat skäl är att redan nu göra förändringar som 

underlättar vid kommande Europaparlamentsval. 

Förslaget innebär att det nuvarande valdistriktet Låssa delas in i två nya 

distrikt, Låssa och Bro södra, på grund av en förväntad befolkningsökning i 

området. Siffrorna för antalet röstberättigade i Låssa och Bro Södra efter 

delningen ser låga ut i tabellen nedan, men det beror på att statistiken är 

framtagen den 1 mars 2021. Röstlängderna fastställs först 30 dagar innan 

valdagen, det vill säga i augusti 2022. Inflyttning sker löpande till dessa 

områden och prognosen visar att det fram till dess kommer att flytta in 

röstberättigade personer löpande så att vallagens gränsdragningar för antalet 

väljare kan hållas. 

Även Kungsängens centrum delas enligt förslaget in i två nya distrikt, 

Kungsängens centrum och Korsängen, på grund av att antalet röstberättigade i 

nuvarande Kungsängens centrum är högre än det rekommenderade intervallet.  

Till sist föreslås också en ny gränsdragning mellan distrikten Finnsta och 

Kockbacka för att flytta över röstberättigade från det större distriktet till det 

mindre och därmed jämna ut antalet röstberättigade i de två distrikten. Det 

finns idag inga skäl att i stället för att flytta gränsen göra en delning och skapa 

ett helt nytt distrikt då det inte skulle svara mot vallagens krav på antalet 

röstberättigade i ett valdistrikt som enligt § 17 Vallagen ska vara mellan 1000 

och 2000 personer (om inte särskilda skäl finns). Distriktet Kockbacka är redan 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-10-01 KS 21/0481 

 
 

idag större än intervallet om antal röstberättigade enligt vallagen. Erfarenheter 

från tidigare val visar på ojämn belastning mellan distriktens vallokaler. 

Förslaget om en ny gränsdragning mellan Finnsta och Kockbacka kvarstår 

därför. 

Ändring av valdistriktsnamn 

Enligt Vallagen ska valdistriktsnamnen beskriva vilket område som berörs så 

att en person med lokalkännedom förstår vilket område som avses enbart 

genom namnet. I enlighet med detta föreslås de nya distrikten få följande 

namn: Bro södra och Korsängen. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2021-10-01 KS 21/0481 

 
 

 

Redovisning av föreslagen justering av valdistrikt samt antal röstberättigade per 
den 1 mars 2021: 

Nytt namn 
efter 

beslut 
(anger nr i 

kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 

per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 

siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 

efter nytt beslut 
om 

gränsdragning 

per den 1/3 2021 

(valmyndighetens 
siffror) 

U-B Låssa (1) 

 
Beräknad utökning:  

Distriktet förväntas utökas med ca 

325 personer de kommande åren.  

1429 

 
902 

U-B Bro S (2) 

 
Ny gränsdragning: 

Område med nybyggnationer söder 
om Bro station har brutits ut från 
Låssa. 

Beräknad utökning: 

Fram till år 2023 kommer 1000 

pers tillkomma (Tegelhagen). 

Del av Låssa 527 

 

U-B  Finnsta 
(5) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts 

från Kockbacka 

1480 

 
1680 

 

U-B 
Kockbacka 
(6) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts till 

Finnsta 

2019 

 
1819 

 

U-B 

Kungsängen S 

(9) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

2347 1159 

U-B 

Korsängen 

(10) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

Del av Kungsängen S 1188 

Tabellen beskriv närmare i bild i bilaga 1. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2021-10-01 KS 21/0481 

 
 

Redovisning av röstberättigade per den 1 mars 2021 i oförändrade 

distrikt: 

Namn 
 

Antal röstberättigande per den 1/3 
2021 (valmyndighetens 

siffror) 

U-B Härnevi-Skällsta  1372 

U-B Råby  1855 

U-B Sylta/ Tibble V  1673 

U-B Lennartsnäs/ Tibble Ö 1687 

U-B Norrboda  1335 

U-B Kungsängen-Norra Stäksön 1691 

U-B Brunna N  1418 

U-B Brunna S  1478 

U-B Tibble N  1059 

U-B Håtuna-HåboTibble  1412 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut om valdistriktsindelning och valdistriktsnamn har ingen 

påverkan på barn- och ungas direkta livsmiljö, men valdistriktens storlek kan 

påverkar tillgängligheten och möjligheten för de röstberättigade vuxna i deras 

närmiljö att delta i valet. När tillgängligheten är god och vårdnadshavare har 

möjlighet att delta samt att visa hur det går till att rösta får det positiva 

konsekvenser för demokratin och samhället i stort. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Valdistriktskartor över föreslagna ändringar 

2. Valnämndens beslut VN § 4 den 11 oktober 2021 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen (efter beslut i Kommunfullmäktige) 

 Valnämnden  
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Nytt namn 
efter 
beslut  

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 
per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 
efter nytt beslut 
om 
gränsdragning 

U-B Låssa 

Område 1 i bilden 

(gult) 

 

Beräknad utökning: Säbyholm utökas 

med ca 100 pers. under år 2023 och 100 

pers. under år 2024,  

Tammsvik utökas med ca.125 pers. 

under år 2025 

1429 totalt för område 1 

och 2 

 

902 

U-B Bro S  

Område 2 i bilden 

 

Ny gränsdragning: 

Område med nybyggnationer söder om Bro 

station har brutits ut från Låssa. 

Beräknad utökning: 

Innan år 2023 kommer 1000 pers 

tillkomma. 

Del av Låssa idag 527 
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Nytt namn 
efter 
beslut 
(anger nr i 
kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 
per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 
efter nytt beslut 
om 
gränsdragning 

U-B 

Kungsängen S 

Område 9 i 

bilden nedan 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

2347 totalt för område 

9 och 10 
1159 

U-B 

Korsängen 

Område 10 i 

bilden nedan 

(gult) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

Del av Kungsängen S 

idag 
1188 
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Nytt namn 
efter 
beslut 
(anger nr i 
kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 
per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 
efter nytt beslut 
om 
gränsdragning 

U-B  Finnsta  

område 5 i bilden 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts från 

Kockbacka 

1480 

 
1680 

 

U-B Kockbacka 

område 6 i 

bilden (gult) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts till 

Finnsta 

2019 

 

1819 

 

 



149 Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022 - KS 21/0481-3 Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022 : Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde den 0-11-1--20 - Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022

 

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-11 

 

 

§ 4 Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- 
och kommunfullmäktige valet 2022 

 Dnr VN 21/0002 

Beslut 

Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Valnämnden fattade beslut om valdistrikt den 30 augusti 2021 §1 och 

överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade 

ärendet den 29 september KS § 112 och beslutade om att återremittera ärendet 

till Valnämnden.  

Valkansliet har efter återremissen sett över indelningen och finner att förslaget 

till beslut innebär en delning av två befintliga valdistrikt (Kungsängens södra 

och Låssa) i två av de tre föreslagna ändringarna. I den tredje ändringen 

(Finnsta och Kockbacka) finns idag inga skäl att göra en delning till ett nytt 

distrikt då vartdera distrikt troligen inte skulle svara mot vallagens krav på 

antalet röstberättigade i ett valdistrikt som enligt § 17 Vallagen ska vara mellan 

1000 och 2000 personer. Förslaget om en ny gränsdragning kvarstår för att 

jämna ut antalet röstberättigade på vartdera distrikt. Valdistrikten beräknas med 

antal röstberättigade i respektive valdistrikt per den 1 mars 2021 från 

Valmyndigheten och beräknad inflyttning under 2021 och 2022 som underlag 

för förslag till beslut.  

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Utifrån 

prognos bedöms Upplands-Bro kommuns röstberättigade understiga 24 000 per 

den 11 september 2021.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 4 (4)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-10-11 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

 Valnämndens beslut VN § 1 den 30 augusti 2021  

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens beslut KS § 112 den 29 september 2021 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Erik Lindholm (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Valnämnden beslutar enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 Kommunfullmäktige  
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PROTOKOLLSUTDRAG 10 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 132 Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- 
och kommunfullmäktige valet 2022 

 Dnr KS 21/0481 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag till 
beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas 
förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Enligt 4 kap. 

17 § Vallagen ska antalet röstberättigade i ett valdistrikt vara mellan 1000 och 

2000 personer om inte särskilda skäl finns för att avvika från detta. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige.  

Valnämnden fattade beslut om valdistrikten den 30 augusti 2021 § 1 och 
överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 
29 september, § 112, att återremittera ärendet med uppdraget att se över 

indelningen ytterligare en gång för att undersöka möjligheten att skapa nya 
distrikt genom att dela på befintliga distrikt för att möjliggöra en statistisk 

jämförelse av valresultat över tid. Uppdraget innefattade också att 
återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och 
meddelas Länsstyrelsen innan den 1 december 2021. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

Efter återremissen fattade Valnämnden den 11 oktober 2021 ett nytt beslut, § 4, 

där Valnämndens tidigare förslag av ändringar i valdistriktsindelningen samt 

ändringar av valdistriktsnamn kvarstår. Som underlag för förslaget till beslut 

används antalet röstberättigade i respektive valdistrikt per den 1 mars 2021 

(siffror från Valmyndigheten) samt beräknad inflyttning under 2021 och 2022. 

Fastställandet av röstlängden sker 30 dagar innan valdagen som infaller den 11 

september 2022, och antalet röstberättigade i valdistrikt med få röstberättigade 

per den 1a mars 2021 förväntas enlig prognosen öka och därmed uppfylla 

lagkravet på 1000 till 2000 röstberättigade. 

Gällande valdistriktens utformning föreslås valdistrikten Kungsängens Södra 

och Låssa delas in i två distrikt vardera. Kungsängens Södra delas i två och det 

nya distriktet föreslås heta Korsängen. Även Låssa delas i två och det nya 

distriktet föreslås heta Bro Södra. Gränsen mellan valdistrikten Finnsta och 

Kockbacka föreslås flyttas. Förslaget om en ny gränsdragning kvarstår för att 

det finns ett behov av att jämna ut antalet röstberättigade i vartdera distrikt.  

Valkansliet förordar även delningen ur ett närhetshetsperspektiv till sin 

vallokal för väljarna, då förslaget innebär två ytterligare vallokaler i 

kommunen vilket kan öka röstandet i valdistrikten. Delningen är också viktig 

ur ett säkerhetsperspektiv, då det finns en risk att eventuell köbildning och 

trängsel påverkar röstande, säkerheten och ett eventuellt pandemiläge. Den 

lagändring som skedde 1 januari 2019 (SFS 2019:923) innebär att en 

avskärmad plats ska finnas där valsedlar kan läggas ut vilket riskerar att skapa 

mer köbildning än vid tidigare val. Ett annat skäl är att redan nu göra 

förändringar som underlättar vid kommande Europaparlamentsval. 

Ur ett statistiskt perspektiv kan både de nya och de ändrade valdistrikten slås 

ihop vid en jämförelse mellan 2018 års val och kommande val. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

 Valnämndens beslut VN § 1 den 30 augusti 2021  

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens beslut KS § 112 den 29 september 2021 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

 Valnämndens beslut VN § 4 den 11 oktober 2021 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av 

ärendet. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) återremissyrkande. 

Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) återremissyrkande. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och 
återremiss. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. 

Ordföranden frågar sedan om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kontorets förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen (efter beslut i Kommunfullmäktige) 

 Valnämnden  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magda Bertz Wågström 

Nämndsekreterare 

Socialkontoret 

   

Magda.BertzWagstrom@upplands-bro.se 

2021-09-17 KS 21/0283  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av sammanträdestider 2022 för 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras till 

att ha följande lydelse:  

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige för första gången i oktober. 

 
Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdestider 
för 2022 under våren 2021. Beslutet behöver nu revideras i och med att det 

finns behov av ett ytterligare sammanträde efter den 15 oktober då den nya 
mandatperioden inleds för att Kommunfullmäktige ska hinna besluta om 
skattesats och budget innan årets slut. En revidering av höstens 

sammanträdestider enligt Kommunledningskontorets förslag innebär också att 
stycke 2 och 3 i § 6 Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver ändras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 

2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-09-17 KS 21/0283 

 
 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020, 

reviderad den 9 juni 2021 

Ärendet 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdestider 

för 2022 under våren 2021. Beslutet behöver nu revideras i och med att det 
finns behov av ett ytterligare sammanträde under hösten. De reviderade 

sammanträdestiderna innebär också att Kommunfullmäktiges arbetsordning 
behöver ändras. 
 

Revidering av sammanträdestider för år 2022 
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av vilka ärenden som 
behöver beslutas i Kommunfullmäktige under ett valår. Översynen har 

resulterat i ett behov av att revidera sammanträdestiderna för 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen för hösten år 2022. Ett ytterligare 
sammanträde kommer att behövas efter den 15 oktober då den nya 

mandatperioden inleds (Kommunallagen 5 kap. 9 §) för att skattesats och 
budget ska hinna beredas och beslutas innan årets slut. Datumen för höstens 

sammanträden föreslås därför ändras i enlighet med förslaget nedan. 
 

Kommunledningskontorets reviderade förslag på sammanträdestider för 

hösten 2022 
Kommunstyrelsens 
beredning kl. 08:30 

Kommunstyrelsens 
sammanträde kl. 14:00 

Kommunfullmäktiges 
sammanträde kl. 18:30 

31 augusti 7 september 21 september 

28 september 5 oktober 19 oktober 

26 oktober 2 november 16 november 

23 november 30 november 14 december 

 
Ändring i arbetsordningen 
En revidering av sammanträdestiderna enligt Kommunledningskontorets 

förslag innebär att en ändring i arbetsordning för Kommunfullmäktige behöver 
göras. I arbetsordningen, antagen den 29 april 2020 och reviderad den 9 juni 

2021, är 2a och 3e stycket i § 6 formulerad enligt följande:  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige för första gången i november.  
 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 

Kommunledningskontoret föreslår att två ändringar görs i § 6 i 
arbetsordningen. Den första föreslagna ändringen är att fullmäktige 

sammanträder för första gången i oktober (i stället för i november) för att 
nyvalda fullmäktige så snart som möjligt efter att den nya mandatperioden 
inletts ges möjlighet att påbörja sitt arbete i enlighet med SKRs 

rekommendationer. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-09-17 KS 21/0283 

 
 

 

Den andra föreslagna ändringen är att ålderspresidenten kallar till det första 
sammanträdet och kan ändra dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium (i stället för att ålderspresidenten 
bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet). Ändringen möjliggör 
att Kommunfullmäktiges sammanträdestider för hela året, och därmed planen 

för kommunens verksamhetsår, kan läggas i förväg. 
 

Kommunledningskontorets förslag till ändring i arbetsordningen 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige för första gången i oktober. 

 
Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra dag och 

tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Barnperspektiv 

Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för 

barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som 

behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de 

ärenden som behandlas i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis 

kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under 

Kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 

2021 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021 

3. Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020, 

reviderad den 9 juni 2021 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut  
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PROTOKOLLSUTDRAG 42 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

§ 82 Sammanträdestider för 
Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0283 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 

Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige framgent ska 

sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om 

för året och att denna skrivning förs in i arbetsordning för 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 43 (67)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-05-26 

 

 

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 6 april 2021 bjuds samtliga i 

Kommunstyrelsen in till budgetdialog.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut 
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PROTOKOLLSUTDRAG 33 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

§ 101 Sammanträdestider för 
Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0283 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutar varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår också att Kommunfullmäktige framgent ska 

sammanträda vid antal sammanträden som Kommunfullmäktige beslutar om 

för året och att denna skrivning förs in i arbetsordning för 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2021. 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige ska sammanträda vid antal sammanträden som 

Kommunfullmäktige beslutar om för året.  

2. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2022 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

3. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2022 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 34 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut 

 

 



150 Revidering av sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige - KS 21/0283-5 Revidering av sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige : Arbetsordning för Kommunfullmäktige���������	
�����������
����������������
�����
��������������
�������������������������
�������
���������� ��������!��������������"#�$%������
����
�&������
��'�(�������
���)�����������
���
��� *+,-.�/0/0123�
456789:5;<=<>�?@5�A:BBC<?CDDBEA8=>7�	�������������������������������$%�FGHIJ�����K�LMNOPMQRP�PMS�T�UVSO�WXWY�O�ZR[\RSP�[MP�\MZ]V̂�_[�ZR[[RŜQ̀PMẐOPMQ�abQ�c_[[VSaV]][̀ ĉOdMK
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 133 Revidering av sammanträdestider 2022 
för Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0283 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras till 

att ha följande lydelse:  

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige för första gången i oktober. 

 
Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdestider 
för 2022 under våren 2021. Beslutet behöver nu revideras i och med att det 

finns behov av ett ytterligare sammanträde efter den 15 oktober då den nya 
mandatperioden inleds för att Kommunfullmäktige ska hinna besluta om 
skattesats och budget innan årets slut. En revidering av höstens 

sammanträdestider enligt Kommunledningskontorets förslag innebär också att 
stycke 2 och 3 i § 6 Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver ändras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 

2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 

2021 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020, 

reviderad den 9 juni 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras till 

att ha följande lydelse:  

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige för första gången i oktober. 
 

Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra 
dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Wiesner 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2021-09-21 KS 21/0502  

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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Fastställande av ersättarkvot i 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs 

till ½. 

2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1 

Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse: 

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet 

ersättare utses”. 

Sammanfattning 

Inför val till Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige om antal 

ersättare genom en så kallad ersättarkvot inom de ramar som fastställs i 

Kommunallagen 5 kap. 8 §. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst 

hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas 

före utgången av februari månad valåret och ska därefter skickas till 

länsstyrelsen. 

Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs till ½.  

Genom att föra in detta i arbetsordningen behöver beslutet inte tas om innan 

nästa val. Detta innebär att andra meningen i §1 i Kommunfullmäktiges 

arbetsordning revideras till följande lydelse: 

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet ersättare 

utses”. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2021 

Barnperspektiv 

Att rätt antal förtroendevalde väljs in till Kommunfullmäktige är viktigt för den 

demokratiska representationen samt beslutsprocessen. Beslut som fattas i 

Kommunfullmäktige kan ge konsekvenser för barn och unga och deras 
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livsmiljö. Därigenom påverkas barn och unga indirekt av antalet ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen den 29 april 2020, 

reviderad den 9 juni 2021 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen 

 Juridikenheten 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Inledning 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter 
§ 1.Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om

antalet ersättare.

Presidium 
§ 2.De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer

Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andrevice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på 
det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.  

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

Ålderspresident 
§ 3.Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har

varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet 
§ 4.Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot

eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har 
avgått.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdrag som förtroendevald 
§ 5.Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska 
vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan 
ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsen. 
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Tid och plats för sammanträdena 
§ 6.Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en 

jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året.  

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige första gången i november.  

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Extra sammanträde 
§ 7. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena.  

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlade på det extra sammanträdet. 

Ställa in eller ändra tid för sammanträde 
§ 8.Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras låter ordföranden 
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om 
beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

Plats för sammanträde 
§ 9.Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer.  

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en 
annan plats för ett visst sammanträde. 

Deltagande på distans 
§ 10. Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt så 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Fullmäktiges ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
§ 11. Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 

med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
Fullmäktiges sammanträden ska, om möjligt, tillkännages på 
kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 
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Varje ledamot och ersättare ska, om möjligt, kallas till sammanträde 
minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande 
ärenden. 

§ 12. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske 
på kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl 
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 13. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 

utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden 
för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var 
sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på 
vanligt sätt.  

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte göras. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 14. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 

§ 15. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för 
allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga 
ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  

En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast 
med nästföljande tillkännagivande. 
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Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas 
varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning och på vilket sätt övriga 
handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före 
sammanträdet. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 

§ 16. En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges 
sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. 

Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt. 

§ 17. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett 
sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i 
ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är 
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

§ 18. Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring. 

§ 19. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska 
träda in och tjänst-göra under ett pågående sammanträde. Endast om det 
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående 
handläggning av ett ärende.  

Upprop 
§ 20. En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 

tjänstgör ska finnas tillgängligunder hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan.  

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs  

Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, ska anmälan ske 
hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att deltaga i 
omröstningar.  

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att 
lämna sammanträdet ska anmäla detta till ordföranden. 

Protokolljusterare 
§ 21. Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 

protokollet från sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt § 21, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.  

Turordning för handläggning av ärenden 
§ 22. Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har 

tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden.  

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 23. Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam 

nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i 
överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 
överläggning som hålls med anledning av svaret.  

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Revisorernas yttranderätt 
§ 24. Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen 

när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen 
förvaltning. 

Revisorernas initiativrätt 
§ 25. Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av 

sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 
Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorernas redovisning till fullmäktige 
§ 26. Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med 

redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten 
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under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. 

Företagens och andras initiativrätt 
§ 27. Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ KL 

får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är 
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.  

§ 28. Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena 
i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.  

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får 
ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det 
behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma 
nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

§ 29. Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena.  

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 30. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i 

den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att 
inleda diskussionen av ärende som beretts av kommunstyrelsen.  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 
till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare 
anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då 
begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara 
replikerna med två inlägg på högst två minuter.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom 
ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig 
efter tillsägelse.  

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa 
sammanträdet. 



151 Fastställande av ersättarkvot i Kommunfullmäktige - KS 21/0502-1 Fastställande av ersättarkvot i Kommunfullmäktige : Arbetsordning för Kommunfullmäktige

  

 

9 
 

  

Yrkanden 
§ 31. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende 

avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts 
under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge 
det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
§ 32. En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
§ 33. När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två 

ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

§ 34. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den upptar  

• namnet på någon som inte är valbar,  

• flera eller färre namn är det antal personer som ska väljas,  

• ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
§ 35. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

eller flera leda-möter.  

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  
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En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.  

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde.  

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Återtagande av förslag 
§ 36. En ansökan eller en motion får återtas (dras tillbaka) innan 

fullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet. 

Medborgarförslag 
§ 37. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i 

fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat 
av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och 
telefonnummer ska anges.  

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen 
kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på 
fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i 
sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

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

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium ska för varje 
inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige om 
var ärendet ska beslutas. Om fullmäktige beslutat om att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska 
förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att 
handlägga och besluta i ärendet.  

Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte 
följande bestämmelser som endast avser handläggning av 
medborgarförslag fullmäktige. 

• Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det förslaget väcktes.  

• När ett medborgarförslag beretts färdig och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas.  

• Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
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ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.  

Interpellationer 
§ 38. Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen och i nämnderna. 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

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 in i tillkännagivandet.  

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en 
interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som 
avses kommunallagen, 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.  

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen 
då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som 
ledamot också vid det tillfället. 

Frågor 
§ 39. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det 
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  

Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på 
fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.  

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

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. 
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Beredning av ärendena 
§ 40. Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör 

kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden.  

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av 
sådana ärenden som harfattats. 

Återredovisning från nämnderna 
§ 41. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för 

nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. 
Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.  

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
§ 42. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Valberedning 
§ 43. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige 
samt lika många ersättare för dessa.  

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige 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. 

Beredning av revisorernas budget 
§ 44. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena 

revisorernas budget.  

Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 45. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 

i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har 
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse, nämnd, 
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fullmäktigeberedning eller de enskilda förtroendevalda i sådana organ 
mot vilken anmärkningen är riktad.  

Ärende gällande fullmäktiges beslut i fråga om revisionsanmärkning 
ska beredas av fullmäktiges presidium. 

Justering av protokollet 
§ 46. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

Reservation 
§ 47. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten 

vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.  

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så 
snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet 
fattades. 

Expediering 
§ 48. Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och 

personer som berörs av besluten i protokollet.  

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas 
hela protokollet.  

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om 
inte fullmäktige beslutar annat. 

§ 49. Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 17 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 135 Fastställande av ersättarkvot i 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 21/0502 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs 

till ½. 

2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1 

Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse: 

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet 

ersättare utses”. 

Sammanfattning 

Inför val till Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige om antal 

ersättare genom en så kallad ersättarkvot inom de ramar som fastställs i 

Kommunallagen 5 kap. 8 §. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst 

hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas 

före utgången av februari månad valåret och ska därefter skickas till 

länsstyrelsen. 

Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs till ½.  

Genom att föra in detta i arbetsordningen behöver beslutet inte tas om innan 

nästa val. Detta innebär att andra meningen i §1 i Kommunfullmäktiges 

arbetsordning revideras till följande lydelse: 

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet ersättare 

utses”. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för Kommunfullmäktige fastställs 

till ½. 

2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1 

Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse: 

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet 

ersättare utses”. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 18 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

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

Beslutet skickas till: 

 Länsstyrelsen 

 Juridikenheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Ekroth 

Kommunjurist 

Kommunledningskontoret  

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2021-09-14 KS 21/0143  

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 fyrverkerier och den lokala 
ordningsstadgan 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se 

över ordningsföreskrifterna i sin helhet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över 

kommunens lokala föreskrifter i sin helhet. 

3. Uppdraget ska redovisas genom att ett förslag till nya 

ordningsföreskrifter presenteras, med förslaget från Sveriges kommuner 

och regioner som utgångspunkt. 

Sammanfattning 

Kommunens ordningsföreskrifter är beslutade år 2016 med en mindre 

revidering i juni 2021. Flera kommuner, bland annat i Stockholmsområdet, har 

mer begränsande regler kring användningen av fyrverkerier. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) håller med ett arbete som syftar till att ta fram 

en modell för hur lokala ordningsföreskrifter hos kommuner kan se ut, som 

kommunerna kan anpassa efter eget behov. Att genom lokala ordningsföre-

skrifter helt förbjuda privatpersoner att hantera fyrverkerier, raketer och 

smällare kan endast göras på offentlig plats, om det behövs för att upprätthålla 

den allmänna ordningen på offentlig plats och om det inte lägger onödigt tvång 

på allmänheten. Med anledning av att de lokala ordningsföreskrifterna inte har 

setts över eller reviderats genomgående sedan 2016 kan det vara lämpligt att se 

över bestämmelserna och ta fram ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 

Det reviderade förslaget bör ha sin utgångspunkt i den modell för 

ordningsföreskrifter som SKR kommer att arbeta fram. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021 

 Motion från Sara Ridderstedt (Mp) den 17 februari 2021 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-09-14 KS 21/0143 

 
 

 Nu gällande lokala ordningsföreskrifter 

 

Ärendet 

Regleringen kring fyrverkerier i Upplands-Bro kommun 

Regler om privatpersoners rätt att få skjuta fyrverkerier, smällare och raketer i 
kommunen genom kommunens allmänna ordningsföreskrifter. I 20 § står 

följande: 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda 

pyrotekniska varor på offentlig plats inom Upplands-Bro 

kommun, utom på valborgsmässoafton och nyårsafton. 

Vid dessa tillfällen får pyroteknisk utrustning användas 

från och med 15:00 och till och med kl 03:00 

nästföljande dag. Undantaget gäller dock inte för de 

allmänna platser som anges i denna stadga 3 §. 

Användningen av pyrotekniska varor ska alltid ske med 

stor hänsyn till djur samt människors hälsa och egendom. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare 

än 100 meter från Norrgården, Solgården, Allégården i 

Bro och Hagtorp. 

 

Kommunens ordningsföreskrifter är beslutade år 2016 med en mindre 

revidering i juni 2021 som innebar ett tillfälligt tillägg till ordnings-
föreskrifterna.  

Regleringen i andra kommuner 

Flera kommuner, bland annat i Stockholmsområdet, har mer begränsande 
regler kring användningen av fyrverkerier. Gällande rätten att skjuta 

fyrverkerier på nyårsafton gäller exempelvis i Norrtälje kl. 21-01, Täby kl. 16-
01 och Malmö kl. 18-02. 

Arbetet med lokala ordningsföreskrifter centralt 

SKR håller med ett arbete som syftar till att ta fram en modell för hur lokala 

ordningsföreskrifter hos kommuner kan se ut. Syftet med arbetet är att ta fram 

en ram för regelverket som kommunerna kan anpassa efter eget behov för att 

på så sätt skapa en gemensam utgångspunkt för alla kommuner. Liknande 

arbeten har gjorts på SKR för reglementen för styrelse och nämnder och för 

kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Möjligheter att reglera med lokala ordningsföreskrifter 

De lokala ordningsföreskrifterna reglerar vad som är tillåtet att göra på 

offentlig plats inom kommunen. De lokala ordningsföreskrifterna beslutas av 

kommunfullmäktige enligt 3 kap. 8 § ordningslagen, och ger kommunerna 

möjlighet att - utöver vad som framkommer i ordningslagen – meddela 

föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

offentlig plats. Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får inte sådana föreskrifter 

angå förhållanden som redan är reglerade i lag och inte heller lägga onödigt 

tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-09-14 KS 21/0143 

 
 

Att således genom lokala ordningsföreskrifter helt förbjuda privatpersoner att 

hantera fyrverkerier, raketer och smällare kan endast göras på offentlig plats 

och om det behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 

plats. 

Upprätthålla ordning och följa lagar och regler 

Det är polismyndighetens uppdrag att utreda och beivra brott som hör under 

allmänt åtal (2 § polislagen (1984:387). Straffet för brott mot lokala 

ordningsföreskrifter är penningböter enligt 3 kap. 22 § ordningslagen. 

Förslag till åtgärd 

Med anledning av att de lokala ordningsföreskrifterna inte har setts över eller 

reviderats genomgående sedan 2016 kan det vara lämpligt att se över 

bestämmelserna och ta fram ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter. Det 

reviderade förslaget bör ha sin utgångspunkt i den modell för ordningsföre-

skrifter som SKR kommer att arbeta fram för att säkerställa att det nya 

förslaget täcker in erforderliga behov och utgår från en gemensam struktur för 

ordningsföreskrifter för kommuner i Sverige. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-09-14 KS 21/0143 

 
 

Barnperspektiv 

Kommunen kan genom lokala ordningsföreskrifter reglera sådant som behövs 

för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Genom tydligare 

och mer aktuella föreskrifter skapas förutsättningar att upprätthålla den 

allmänna ordningen på offentlig plats utifrån aktuella rådande omständigheter 

vilket skapar tryggare offentliga platser i kommunen för alla kommuninvånare, 

inte minst för barnen. När det gäller fyrverkerier, smällare och raketer, kan 

dessa skapa otrygghet för människor, såväl vuxna som barn, både på grund av 

ljudet dessa varor skapar och på grund av skador vid hanteringen av dessa 

varor. För barn med upplevelser från krig kan ljudet av smällare och raketer 

väcka liv i minnen från krig. Skärpta regler för hantering av fyrverkerier, 

smällare och raketer skulle därmed kunna skapa en tryggare uppväxtmiljö för 

barn utifrån detta perspektiv.  

Bilagor 

1. Motion från Sara Ridderstedt (Mp) den 17 februari 2021 

2. Lokala ordningsföreskrifter finns publicerade på kommunens hemsida i 

författningssamlingen och biläggs genom länk: 

https://www.upplands-

bro.se/download/18.5c230ae17a75ed45a033f/1626176280442/Allm%C

3%A4nna%20ordningsf%C3%B6reskrifter%20med%20till%C3%A4gg

.pdf 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell Sara Lauri 

Kommundirektör Kanslichef 

 

Beslut sänds till 

 Motionären 

 Chef för trygghet och prevention 

 Chefsjurist 
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From: Sara Ridderstedt 
Sent: den 17 februari 2021 14:17 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Motion Fyrverkeriförbud 
 

 

Motion 20210217 
 

Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan 

Fyrverkerier används allt mer som vapen. När 2021 firades in utfördes attacker mot både 

polis, ambulans och räddningstjänst. Fyrverkerier sköts medvetet mot människor och djur på 

flera platser. En ledarhund med sin synskadade ägare blev attackerad. Det har skjutits 

fyrverkerier inne i skolor, stationshus och garage. Detta kan inte tillåtas fortgå. 

Åldersgränsen och förbudet mot smällare har funnits i snart 20 år och ändå har myndigheterna 

inte kommit tillrätta med problemet. 

Smällare är förbjudna. Det är alltså lagbrott att smälla smällare. Fyrverkerier är 

tillståndspliktiga om det ”innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom”. 

Trots detta ökar problemets omfattning för varje år. Djur traumatiseras livslångt eller dör av 

skräck och till följd av skador. Djurägare vittnar om livrädda djur som får ta lugnande 

medicin för att överleva natten. Smällare, raketer och fyrverkerier börjar ofta skjutas flera 

dagar innan den speciella dag som ska firas infaller och håller ofta på fler dagar efteråt. Hästar 

försöker fly från smällandet och ljusskenet och skadar sig, ibland så illa att det leder till 

döden, eller till att de kastar sina föl. Detsamma gäller kor. Även vilda fåglar blir uppskrämda 

och dör också de av panik. 

Varje år skadas också både barn, ungdomar och vuxna vid användandet av smällare, raketer 

och fyrverkerier. Hundra svenskar får årligen uppsöka sjukhus för vård för skador orsakade av 

raketer, smällare och fyrverkerier, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Det är uppenbart att de begränsningar som finns inte är tillräckliga för att undvika 

skada på varken djur, människor eller egendom.  

Miljöpartiet de gröna vill därför att 

-    Upplands-Bro kommun ser över sin ordningsstadga/ordningsregler gällande privatpersoners 

rätt att få skjuta fyrverkerier, smällare och raketer i syfte att begränsa rätten. 

-     Upplands-Bro kommun ska redogöra för vad som krävs för förändringar, lagändringar 

exempelvis, för att helt kunna förbjuda privatpersoner att hantera fyrverkerier, smällare och 

raketer 

-     Upplands-Bro kommun ska redogöra för vilka insatser och resurser som krävs, exempelvis 

förstärkningar av personal, för att kunna upprätthålla ordningen och följa de lagar och regler 

som nu finns, till exempel att privatpersoner måste ansöka om tillstånd för att använda raketer 

och fyrverkerier som innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person 

eller egendom. 
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Sara Ridderstedt ledamot Kommunfullmäktige (MP) 

 

 

Hämta Outlook för Android 
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PROTOKOLLSUTDRAG 21 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 137 Svar på motion om fyrverkerier och den 
lokala ordningsstadgan 

 Dnr KS 21/0143 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se 

över ordningsföreskrifterna i sin helhet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över 

kommunens lokala föreskrifter i sin helhet. 

3. Uppdraget ska redovisas genom att ett förslag till nya 

ordningsföreskrifter presenteras, med förslaget från Sveriges kommuner 

och regioner som utgångspunkt. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) reserverar sig till förmån för 
eget förslag till beslut. Reservationsmotivering återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 

Kommunens ordningsföreskrifter är beslutade år 2016 med en mindre 

revidering i juni 2021. Flera kommuner, bland annat i Stockholmsområdet, har 

mer begränsande regler kring användningen av fyrverkerier. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) håller med ett arbete som syftar till att ta fram 

en modell för hur lokala ordningsföreskrifter hos kommuner kan se ut, som 

kommunerna kan anpassa efter eget behov. Att genom lokala ordningsföre-

skrifter helt förbjuda privatpersoner att hantera fyrverkerier, raketer och 

smällare kan endast göras på offentlig plats, om det behövs för att upprätthålla 

den allmänna ordningen på offentlig plats och om det inte lägger onödigt tvång 

på allmänheten. Med anledning av att de lokala ordningsföreskrifterna inte har 

setts över eller reviderats genomgående sedan 2016 kan det vara lämpligt att se 

över bestämmelserna och ta fram ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 

Det reviderade förslaget bör ha sin utgångspunkt i den modell för 

ordningsföreskrifter som SKR kommer att arbeta fram. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021 

 Motion från Sara Ridderstedt (Mp) den 17 februari 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 22 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

 Nu gällande lokala ordningsföreskrifter 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens beslut att se 

över ordningsföreskrifterna i sin helhet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över 

kommunens lokala föreskrifter i sin helhet. 

3. Uppdraget ska redovisas genom att ett förslag till nya 

ordningsföreskrifter presenteras, med förslaget från Sveriges kommuner 

och regioner som utgångspunkt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Olofsson (SD) yrkat för Sverigedemokraternas räkning på avslag. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, avslag samt kontorets 

förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Reservationsmotivering 

Katarina Olofsson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas räkning följande 
reservationsmotivering: 

”Vår kommuns lokala ordningsföreskrifter revideras / uppdateras kontinuerligt, 

senast  i juni 2021, att utöver denna kontinuitet  ge Kommunledningskontoret 
ett särskilt uppdrag med anledning av Miljöpartiets (MP) motion är inte 

meningsfullt. 

De problem som motionären redovisar är i huvudsak brott som redan finns 
reglerade i nationell lagstiftning och vår kommuns lokala ordningsföreskrifter.   

Den utredningskompetens som behövs gällande motionärens tre yrkanden finns 
redan inom organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där vår 
kommun ingår. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

Att begränsa medborgares möjlighet att uppleva feststämning och uttrycka 

glädje, genom att formulera problem som inte existerar, är inte acceptabelt och 
stridande mot Svensk Grundlag Regeringsformen (1974:152)  

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 

Opinionsfriheter 

 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.” 

Beslutet skickas till: 

 Motionären 

 Chef för trygghet och prevention 

 Chefsjurist 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-09-30 KS 20/0760  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
höst 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2021 

godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 33 

obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021. 

Ärendet 

Den 1 augusti 2011 infördes medborgarförslag i Upplands-Bro kommun efter 

beslut i Kommunfullmäktige den 16 juni, KF § 61. I kommunallagen och 

Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att ett medborgarförslag om 

möjligt ska beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget inkommit. Kommunstyrelsen ska redovisa de 

medborgarförslag som inte beretts klart och redovisningen ska ske på 

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. Den 1 oktober 2021 fanns 

nedanstående 33 obesvarade medborgarförslag. 

 

Medborgarförslag  Inkom  Behandling  

KS 21 0521 

Medborgarförslag om 
att förbättra 

Lillsjötoppen 

23 september 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 10 november 2021. 

KS 21/0508 

Medborgarförslag om 

att skapa en 
välkomstpark vid 

20 september 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 

den 10 november 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2021-09-30 KS 20/0760 

 
 

trafikplats Kockbacka – 

”Bro Välkomstpark” 

KS 21/0477 

Medborgarförslag om 
utökad kollektivtrafik i 

Upplands-Bro kommun 

9 augusti 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2021. 

KS 21/0430 

Medborgarförslag om 
utomhusbad samt 

bassänger för yngre 

barn 

7 juli 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2021. 

KS 21/0426 

Medborgarförslag om 
billigare körkort till 

ungdomar i kommunen 

1 juli 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2021. 

KS 21/0424 

Medborgarförslag om 
en ny väg för 

genomfart förbi Bro 

Gårdstad 

29 juni 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2021. 

KS 21/0408 

Medborgarförslag om 
att bygga en 

utomhusbassäng samt 
relaxavdelning i 

Upplands-Bro simhall 

29 juni 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2021. 

KS 21/0401 

Medborgarförslag om 

upprustning av 
kulturhus i Bro 

18 juni 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 

den 10 november 2021. 

KS 21/0372 
Medborgarförslag om 

att anlägga farthinder 

på Pettersbergsvägen i 
Norrboda 

2 juni 2021 Planerad behandling i 
Kommunfullmäktige 

den 13 oktober 2021. 

KS 21/0342 

Medborgarförslag om 

översyn av 
trafiksituationen i 

korsningen 

Köpmanvägen, 
Stationsvägen och 

Härnevi Skolväg 

18 maj 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 9 juni 2021. 

Planerad behandling i 

Tekniska nämnden den 
25 oktober 2021. 

KS 21/0295 

Medborgarförslag om 
basketkorgar vid 

Råbystigen i Bro 

25 april 2021 Planerad behandling i 

Kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2021.  

KS 21/0280 

Medborgarförslaget om 

renovering av 

14 april 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2021-09-30 KS 20/0760 

 
 

gångvägen från 

Rönnbärsvägen mot 
Örnäs 

beslut den 9 juni 2021. 

Planerad behandling i 
Tekniska nämnden den 

6 december 2021. 

KS 21/0251 

Medborgarförslag om 
skyltning till 

Kungsängens kyrka 

6 april 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Tekniska nämnden för 

beslut den 28 april 2021. 

Planerad behandling i 
Tekniska nämnden den 

25 oktober 2021. 

KS 21/0249 

Medborgarförslag om 

sköljplatta för 
diskavlopp till hushåll 

6 april 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 28 april 2021. 

Planerad behandling i 
Tekniska nämnden den 

25 oktober 2021. 

KS 21/0236 

Medborgarförslag om 

fler askkoppar i 
Kungsängens centrum 

25 mars 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 9 juni 2021. 

Planerad behandling i 

Tekniska nämnden den 
6 december 2021. 

KS 21/0227 

Medborgarförslag om 

plantering av 
ornäsbjörk i 

bostadsområden 

21 mars 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Kommunstyrelsen för 
beslut den 28 april 2021. 

KS 21/0210 

Medborgarförslag om 

att utveckla Hällkana 
friluftsområde med 

större parkering och 
motionsspår 

13 mars 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till Kultur- 

och fritidsnämnden för 
beslut den 31 mars 

2021. Planerad 
behandling i Kultur- och 

fritidsnämnden den 19 

oktober 2021. 

KS 21/0183 

Medborgarförslag om 
att ordna belysning och 

dränering i 

motionsspåret vid 
Lillsjön. 

2 mars 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till Kultur- 
och fritidsnämnden för 

beslut den 31 mars 

2021. Planerad 
behandling i Kultur- och 

fritidsnämnden den 19 
oktober 2021. 

KS 21/0157 
Medborgarförslag om 

gångbana under 

18 april 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Tekniska nämnden för 

beslut den 9 juni 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2021-09-30 KS 20/0760 

 
 

järnvägsviadukten på 

Lennartsnäsvägen 

Planerad behandling i 

Tekniska nämnden den 
25 oktober 2021. 

KS 21/0136 
Medborgarförslag om 

att införa gemensamma 
planeringsdagar för 

skola och förskola 

12 februari 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Utbildningsnämnden för 
beslut den 31 mars 

2021. Planerad 
behandling i 

Utbildningsnämnden 
den 14 december 2021. 

KS 21/0121 

Medborgarförslag om 
att julpynta Ginnlögs 

bro 

5 februari 2021 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 

Tekniska nämnden för 
beslut den 31 mars 

2021. Planerad 

behandling i Tekniska 
nämnden den 25 oktober 

2021. 

KS 21/0062 
Medborgarförslag om 

mer fokus på 
friluftsliv och 

friskvård 

11 januari 2021 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Kultur- och 
fritidsnämnden för 

beslut den 17 februari 
2021. 
Kommunfullmäktige 

omfördelar ärendet för 
beslut i 

Kommunstyrelsen den 
31 mars 2021. 

KS 20/0859 

Medborgarförslag om 
att anlägga en 
pumptrackbana under 

motorvägsbron vid 
Kungsängens IP 

26 december 2020 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 

beslut den 17 februari 
2021. 

KS 20/0860 

Medborgarförslag om 
att bygga en korthåls 
discgolfbana i Brunna 

25 december 2020 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 

beslut den 17 februari 
2021. Planerad 

behandling i Kultur- och 
fritidsnämnden den 19 

oktober 2021. 

KS 20/0586 

Medborgarförslag om 
att ordna en ny 

17 augusti 2020 Kommunfullmäktige 

överlämnade till 
Kultur- och 
fritidsnämnden för 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (7)  
2021-09-30 KS 20/0760 

 
 

badplats i Svartviken/ 
Ryssgraven 

beslut den 30 
september 2020. 
Planerad behandling i 
Kultur- och 

fritidsnämnden den 7 

december 2021. 

KS 20/0569 
Medborgarförslag om 

att göra 
Vattentornsparken 

mer tillgänglig för alla 

22 juli 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Kultur- och 
fritidsnämnden för 

beslut den 30 
september 2020. 
Kommunfullmäktige 

omfördelade ärendet 
för beslut i Tekniska 

nämnden den 31 mars 
2021. Planerad 
behandling i Tekniska 

nämnden den 6 

december 2021. 

KS 20/0492 
Medborgarförslag om 

att införa syskonförtur 
i skolorna 

5 juni 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade till 

Utbildningsnämnden 
för beslut den 30 

september 2020. 
Planerad behandling i 
Utbildningsnämnden 

den 14 december 2021. 

KS 20/0473 
Medborgarförslag om 

busshållplats mellan 
Musikvägen och 
Rönnbärsvägen 

27 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 

juni 2020 
medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för 

beslut.  

KS 20/0287 
Medborgarförslag om 

att införa en digital 
kommunikationsplattf
orm inom daglig 

verksamhet, 
serviceboenden och 

gruppboenden 

3 maj 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 10 

juni 2020 till Äldre- 
och omsorgsnämnden 
för beslut. 

Kommunfullmäktige 
omfördelar ärendet till 

Socialnämnden för 
beslut den 30 
september 2020. 

Planerad behandling i 
Socialnämnden den 27 

januari 2022. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (7)  
2021-09-30 KS 20/0760 

 
 

KS 20/0174 
Medborgarförslag om 

att bygga ett 
trygghetsboende i 

Tibble 

2 mars 2020 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 29 

april 2020 
medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 19/0703 
Medborgarförslag om 

att kommunen ska 
redovisa kostnader för 

flyktingmottagande 

9 december 2019 Kommunfullmäktige 
överlämnade den 18 

december 2019 
medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 
beslut.  

KS 16/0096 

Medborgarförslag om 
att bevara Fiskartorpet 

3 september 2016 Kommunfullmäktige 

överlämnade den 23 
mars 2016 
medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 
beslut. 

KS 16/0036  

Medborgarförslag 
rörande stranden i 
Kungsängen 

25 januari 2016  Kommunfullmäktige 

överlämnade den 17 
februari 2017 
medborgarförslaget till 

Kommunstyrelsen för 
beslut. 

 

Barnperspektiv 

Många av de medborgarförslag som kommit in till Kommunfullmäktige, 

behandlar frågor som är av betydelse för barnen i Upplands-Bro kommun. En 

barnkonsekvensanalys kommer att göras för varje enskilt medborgarförslag. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 7 (7)  
2021-09-30 KS 20/0760 

 
 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 
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PROTOKOLLSUTDRAG 29 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 139 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2021 

 Dnr KS 20/0760 

Beslut 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2021 

godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunen redovisa de 

medborgarförslag som inte hanterats färdigt. För närvarande finns det 33 
obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2021. 

Förslag till beslut 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2021 

godkänns. 

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

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga kontorschefer 
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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 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Redovisning av obesvarade motioner höst 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 32 obesvarade 

motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2021. 

Ärendet 

Kommunallagen säger att en motion ska beredas så att Kommunfullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år efter att den väckts. Om beredningen tar längre tid 

ska detta och vad som framkommit i handläggningen anmälas till 

Kommunfullmäktige inom ett år. Kommunfullmäktige har då möjlighet att 

avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska en redovisning ske av alla motioner som inte beretts färdigt. 

Nedan följer en redovisning av 32 obesvarade motioner per den 1 oktober 

2021. 

Motioner  Inkom  Remitterad till/behandling 

KS 21/0495 
Motion om 
anläggande av 

laddplatser. 
 

Catharina Andersson 
(S) 

10 september 2021 Anmäls som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 13 
oktober 2021. 



154 Redovisning av obesvarade motioner höst 2021 - KS 20/0761-2 Redovisning av obesvarade motioner höst 2021 : Redovisning av obesvarade motioner höst 2021

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2021-09-30 KS 20/0761 

 
 

KS 21/0476 
Motion om 

klimatanpassning. 
 

Sara Ridderstedt (MP) 

19 augusti 2021 Anmäls som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 13 

oktober 2021. 

KS 21/0380 
Motion om 
kompletterande 

fartdämpande åtgärder 
vid vägar med 30 

km/h. 
 
Catharina Andersson 

(S) 

7 juni 2021 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 9 
juni 2021. Remitterad till 

Tekniska nämnden för 
yttrande den 7 juni 2021. 

 

KS 21/0379 
Motion om skötsel av 

bostadsnära ytor. 
 

Catharina Andersson 
(S) 

7 juni 2021 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 9 

juni 2021. Remitterad till 
Tekniska nämnden för 

yttrande den 7 juni 2021. 

KS 21/0378 
Motion om 

kompletterande 
åtgärder på Torget i 

Kungsängen. 
 
Catharina Andersson 

(S) 

6 juni 2021 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 9 

juni 2021. Remitterad till 
Tekniska nämnden för 

yttrande den 7 juni 2021. 

KS 21/0296 
Motion om att 

använda hästar i park- 
och 
förvaltningsarbetet. 

 
Sara Ridderstedt (MP) 

24 april 2021 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 28 

april 2021. Remitterad till 
Tekniska nämnden för 
yttrande den 27 april 2021. 

KS 21/0281 

Motion om att inrätta 
en familjecentral i 
Upplands-Bro 

kommun. 
 

Sara Ridderstedt (MP) 

16 april 2021 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 28 
april 2021. Remitterad till 
Utbildningsnämnden och 

Socialnämnden för yttrande 
den 19 april 2021. Planerad 

behandling i Socialnämnden 
den 27 januari 2022. 

KS 21/0223 

Motion om 
energibesparing i 
kommunalt ägda 

byggnader. 

19 mars 2021 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 31 
mars 2021. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2021-09-30 KS 20/0761 

 
 

 
Erik Karlsson (V) 

KS 21/0221 

Motion om att införa 
Grön hamn i 

Tegelhagen / Bro 
Mälarstrand 
 

Sara Ridderstedt (MP) 

17 mars 2021 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 31 
mars 2021. 

KS 21/0143 Motion 
om fyrverkerier och 

den lokala 
ordningsstadgan  

 
Sara Ridderstedt (MP) 

17 februari 2021 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 31 

mars 2021. 

KS 21/0128 Motion 
om att utveckla 

Kulturskolan i 
Upplands-Bro 

kommun  
 
Naser Vukovic (S) 

9 februari 2021 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige som 

inkommen den 9 februari 
2021. Remitterad till Kultur- 

och fritidsnämnden för 
yttrande den 9 februari 2021. 
Remitterad till 

Utbildningsnämnden för 
yttrande den 1 oktober 2021. 

Planerad behandling i 
Utbildningsnämnden den 14 
december 2021. 

KS 21/0107 Motion 

om skolbibliotek och 
bibliotekarie i varje 

skola  
 
Erik Karlsson (V) 

31 januari 2021 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 1 
februari 2021. Remitterad till 

Utbildningsnämnden och 
Kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande den 1 februari 

2021. Kultur- och 
fritidsnämnden yttrade sig 

den 25 maj 2021. Planerad 
behandling i 
Utbildningsnämnden den 14 

december 2021. 

KS 20/0829 Motion 
om modell som 

belyser 
företagsperspektiv i 
beslut som kommunen 

fattar  
 

Camilla Janson (S) 

9 december 2020 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 9 

december 2020.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2021-09-30 KS 20/0761 

 
 

KS 20/0781 Motion 
om perspektivet om 

kommande 
generationer  

 
Sara Ridderstedt (MP) 

18 november 2020 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 16 

december 2020. 

KS 20/0716 Motion 
om att hedra Oscar 

Sjölander med en 
minnesplats  

 
Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 11 

november 2020. Remitterad 
till Tekniska nämnden för 

yttrande den 9 november 
2020. Tekniska nämndens 
yttrade sig den 15 februari 

2021. 

KS 20/0715 Motion 
om kommunalt 

övertagande av väg 
mellan Låssa Kyrka 

och Rösaringsåsen 
Naturreservat  
 

Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 11 

november 2020. Remitterad 
till Tekniska nämnden för 

yttrande den 9 november 
2020. Tekniska nämnden 
yttrade sig den 19 april 2021. 

Kommunstyrelsens beslut den 
29 september 2021. Planerad 
behandling i 

Kommunfullmäktige den 13 
oktober 2021. 

KS 20/0714 Motion 

om badplats och park i 
Vållsvik  

 
Erik Karlsson (V) 

18 oktober 2020 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 11 
november 2020. Remitterad 

till Kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande 
den 9 november 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden 
yttrade sig den 25 maj 2021. 

Kommunstyrelsens beslut den 
29 september 2021. Planerad 
behandling i 

Kommunfullmäktige den 13 
oktober 2021. 

KS 20/0630 Motion 

om statsodling och 
odling i förskolor och 
skolor  

 
Camilla Janson (S) 

15 september 2020 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 30 
september 2020. Remitterad 
till Utbildningsnämnden för 

yttrande den 16 september 
2020. Planerad behandling i 

Utbildningsnämnden den 14 
december 2021. 
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Datum Vår beteckning 5 (7)  
2021-09-30 KS 20/0761 

 
 

KS 20/0472 Motion 
om att skapa trygga 

lekmiljöer i centrala 
Kungsängen  

 
Camilla Janson (S) 

27 maj 2020 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 10 

juni 2020. Remitterad till 
Tekniska nämnden för 

yttrande den 8 oktober 2020. 
Tekniska nämnden yttrade sig 
den 7 december 2020. 

KS 20/0131 Motion 

om rätt till 30 timmar 
på förskolan  

 
Sara Ridderstedt (MP) 

14 februari 2020 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 29 
april 2020. Remitterad till 

Utbildningsnämnden för 
yttrande den 18 februari 
2020. Planerad behandling i 

Utbildningsnämnden den 14 
december 2021. 

KS 19/0479 Motion 

om att bygga en 
träningshall i 

anslutning till 
befintlig Bro sporthall  
 

Naser Vukovic (S) 

16 september 2019 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 
oktober 2019. Remitterad till 

Kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande den 11 december 
2019. Kultur- och 

fritidsnämndens yttrar sig den 
26 maj 2020. 

KS 19/0431 Motion 

om solceller  
 
Kerstin Åkare (V) 

17 augusti 2019 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 
oktober 2019. Remitterad till 
Bygg-och miljönämnden den 

18 november 2020. Bygg- 
och miljönämnden yttrade sig 

den 28 januari 2021. 

KS 19/0430 Motion 
om kommunala 
valstugor  

 
Erik Karlsson (V) 

25 augusti 2019 Anmäldes som inkommen till 
Kommunfullmäktige den 9 
oktober 2019. 

KS 19/0354 

Motion om 
trädförsörjnings-
strategi 

14 juni 2019 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 9 
oktober 2019. Remitterad till 
Tekniska nämnden den 20 

juni 2020. Tekniska nämnden 
yttrar sig den 15 juni 2020. 

Kommunstyrelsens beslut den 
16 september 2020. 
Kommunfullmäktige 

återremitterade till 
Kommunstyrelsen den 30 

september 2020. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 6 (7)  
2021-09-30 KS 20/0761 

 
 

KS 18/0327 Motion 
om obligatorisk 

språkförskola för 
nyanlända barn/Barn 

till nyanlända  
 
Anders Eklöf (L), 

Börje Wredén (L), 
Niklas Odelberg (L), 

Martin Normark (L) 

16 maj 2018 Anmäldes som inkommen till 
kommunfullmäktige den 19 

september 2018. Remitterad 
till Utbildningsnämnden den 

18 september 2018. 
Utbildningsnämnden yttrar 
sig den 13 november 2018. 

KS 18/0188 Motion 
om skyddskläder till 
personalen på 

förskolor  
 

Minna Ahokas (M) 

9 maj 2018 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 16 
maj 2018. Remitterad till 

Utbildningsnämnden den 18 
september 2018. 

Utbildningsnämnden yttrar 
sig den 13 november 2018. 

KS 17/0253 Motion 

om tiggeriförbud  
 
Fredrik Kjos (M) 

1 september 2017 Anmäldes till 

Kommunfullmäktige den 16 
maj 2018. Kommunstyrelsen 
bordlade förslaget den 6 mars 

2019. 

KS 17/0206 Motion 
avseende 

Trygghetspaketet för 
Bro centrum  
 

Fredrik Kjos (M) 

16 juni 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 13 

september 2017. 

KS 17/0202 Motion 
om 

integrationsstrategi för 
Upplands-Bro 
kommun  

 
Martin Normark (L), 

Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L) 

14 juni 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 13 

september 2017. 

KS 17/0170 Motion 
om projekt för att få 

barn och elever att 
röra sig mer  

 
Fredrik Kjos (M) 

10 maj 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 10 

maj 2017. Remitterad till 
Utbildningsnämnden för 

yttrande den 10 april 2018. 
Utbildningsnämnden yttrar 
sig den 13 november 2018. 

KS 17/0128 Motion 
om att införa 
kommunala 

21 april 2017 Anmäldes till 
Kommunfullmäktige den 10 
maj 2017. 
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Datum Vår beteckning 7 (7)  
2021-09-30 KS 20/0761 

 
 

ordningsvakter i 
Upplands-Bro 

 
Börje Wredén (L), 

Martin Normark (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L), 

Marianne Stigle (L), 
Anders Eklöf (L) 

KS 16/0313 Motion 

om inrättande av 
namnberedning 
(Liberalerna)  

 
Martin Normark (L), 

Börje Wredén (L), 
Nawal Al-Ibrahim (L), 
Niklas Odelberg (L) 

19 oktober 2016 Anmäldes som inkommen till 

Kommunfullmäktige den 19 
oktober 2016. Remitterad till 
Tekniska nämnden den 2 

november 2016. Tekniska 
nämnden yttrar sig den 2 

december 2019. 

 

Barnperspektiv 

De motioner som kommer in till Kommunfullmäktige kan vara angelägna för 

barn i Upplands-Bro kommun. För varje motion som besvaras görs en 

barnkonsekvensanalys. 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga kontorschefer 

 Samtliga nämnder 
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PROTOKOLLSUTDRAG 30 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 140 Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2021 

 Dnr KS 20/0761 

Beslut 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. För närvarande finns det 32 obesvarade 

motioner. 

Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att redovisningen även ska omfatta 

en plan för hur motionerna ska behandlas och innehålla en tidsplan för 

behandlingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2021. 

Förslag till beslut 

Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 godkänns. 

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

Protokollsanteckning 
Erik Karlsson (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”KS 19/0430 Motion om kommunala valstugor inkom till KF den 9 oktober 

2019. Därefter har ingenting hänt med motionen.  

Ser ut som att ministyret håller på vidare behandling på motionen för att de, när 

den senare läggs fram till behandling inte kommer att behöva besvaras med 

något annat än floskler med att frågan kommer upp för nära valet 2022 för att 

det skall finnas tid att fatta ett beslut i ärendet inför detta val.  

Okänsligt och nonchalant mot den parlamentariska demokratins grunder och 

ett brott mot kommunallagen. Inget argument har framkommit om Alliansens 

långbänk i behandlingen av denna motion skulle behöva mer än ett år på sig för 

att behandlas i laga ordning.” 
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PROTOKOLLSUTDRAG 31 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga kontorschefer 

 Samtliga nämnder 
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Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 
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Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 

augusti 2021. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 121,3 mnkr exklusive sociala 
investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala investeringsfonderna 
inräknas blir resultatet 114,8 mnkr. 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 
mnkr) samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 

38,5 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott med 58,4 mnkr (inklusive 
exploateringsersättningarna). Kommunen har en positiv budgetavvikelse 

avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 34,6 mnkr.  

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv 
avvikelse mot budget på 64,9 mnkr. Största orsaken till överskottet är 

beräknade exploateringsintäkter med 46 mnkr och ökade skatteintäkter med 
52,1 mnkr. Förklaringen till ökade skatteintäkter är dels att befolkningen var 
större den 1 november 2020 än budgeterat och dels av att skatteprognosen för 

både 2020 och 2021 är bättre än prognosen som användes i budgeten. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-11 

 Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommun  

 Tertialrapport 2 2021 Kommunstyrelsen  

 Tertialrapport 2 2021 Bygg- och miljönämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Kultur- och fritidsnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Socialnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Tekniska nämnden  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-10-01 KS 21/0010 

 
 

 Tertialrapport 2 2021 Utbildningsnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Äldre- och omsorgsnämnden  

 Miljöbokslut Tertial 2 2021 

 Personalbokslut Tertial 2 2021 

Ärendet 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst 
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets 

början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta 
en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden 

januari till augusti. 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 121,3 mnkr ( 50,1 mnkr) exklusive 
sociala investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala 

investeringsfonderna inräknas blir resultatet 114,8 mnkr (43,6 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 
mnkr) samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 

38,5 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott med 58,4 mnkr (inklusive 
exploateringsersättningarna). Kommunen har en positiv budgetavvikelse 
avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 34,6 mnkr. 

Förklaringen till ökade skatteintäkter är att befolkningen var större den 1 
november 2020 än budgeterat och dels av att skatteprognosen för både 2020 

och 2021 är bättre än prognosen som användes i budgeten. Kommunen har 
dock en negativ budgetavvikelse avseende pensionskostnaderna med 15,5 
mnkr p.g.a. nya livslängdsantaganden i prognosen från KPA. Förändringen av 

semesterlöneskulden visar ett underskott mot budget med 8,4 mnkr. Intjänade 
semesterdagar belastar verksamheterna när de intjänas, sparade semesterdagar 

som räknas upp med ökade löner belastar dock den kommungemensamma 
verksamheten. Förra året sparades många dagar p.g.a. covid-19.  

Sammantaget beräknas kommunen i helårsprognosen ha en positiv avvikelse 
mot budget på 64,9 mnkr. Största orsaken till överskottet är beräknade 

exploateringsintäkter med 46 mnkr och ökade skatteintäkter med 52,1 mnkr.  

Störst beräknat underskott bland nämnderna har Socialnämnden som 
prognostiserar ett underskott på 6 mnkr vilket förklaras till största delen med 

höga kostnader för externa placeringar. 

Tekniska nämnden beräknar också ett underskott med 3,4 mnkr och Bygg- och 
miljönämnden ett underskott på 2,4 mnkr. Tekniska nämndens underskott 

förklaras till största delen av obudgeterade avskrivningskostnader för övertagna 
exploateringsprojekt samt inga periodiserade intäkter för exploateringsbidrag 
och gatukostnadersättningar (ny intäktsrekommendation från RKR, Rådet för 
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kommunal redovisning). Bygg- och miljönämndens underskott beror på ökade 

personalomkostnader och konsultkostnader för att täcka vakanser samt 
minskade intäkter då debiteringsbeslut har skjutits fram på grund av 

personalbrist. Övriga nämnder visar överskott eller ett nollresultat i jämförelse 
mot budget. 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget 
Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB 

Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga 
förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen 

för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 102 tkr. 
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 961 tkr sämre än budgeterat 
resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 255 tkr sämre än 

budgeterat resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens 
Garage AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 23 tkr bättre 

än budgeterat resultat. 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 

I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar 

perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021. De redovisningsprinciper som används 

i årsbokslutet har använts förutom när det gäller redovisning av investeringsbidrag från 

privata aktörer. Redogörelse om detta sker under avsnittet om redovisningsprinciper. 

Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och 

endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har genomförts. 

Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. 

Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och 

varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets 

första åtta månader. 

I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. 

Resultatet och prognos för respektive koncernbolag redovisas. Belopp i parentes avser 

motsvarande period 2020. 

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling 

1.2.1 Nyckeltal 

Nyckeltal 202108 202008 201908 201808 

Kommunalskatt, kr 19 :60 19 :60 19:60 19:60 

Landstingsskatt, kr 12 :80 12 :80 12:80 12:80 

Resultat tkr 114,8 43,6  87,7   85,4  

Resultat kr per invånare 3 743 1 466  3 005   2 976  

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 

90,7 96,2  92,1   91,9  

Balansomslutning mnkr 2 129 1 839  1 626   1 416  

Tillgångar kr per invånare 69 428 61 810  55 697   49 946  

Anläggningstillgångar kr per invånare 60 803 53 250  43 247   38 814  

Eget kapital kr per invånare 40 045 35 372  31 897   28 927  

Soliditet % 1) 57,7 57,2  57,3   57,9  

Nettolåneskuld av anläggningstillgångar % 
2) 

8,8 1,3  1,6   7,0  

Nettoinvesteringar, mnkr 3) 182 143  87   65  

Borgensåtagande kr per invånare 63 457 65 516  65 070   65 103  

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per 
inv 

24 161 23 869  23 980   24 115  

Folkmängd 30 juni respektive år 30 671 29 753  29 174   28 358  

Fotnot: 1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala 

tillgångar 

2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning 

3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar 
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

1.3.1 Samhällsekonomisk utveckling 

Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. Dock är 

utvecklingen starkt kopplad till hur smittspridningen av Covid-19 utvecklas. Både 2021 

och 2022 beräknas en hög tillväxt av BNP. 

I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens 

konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast av 

restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar 

i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock 

att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i 

arbetstid. Medelarbetstiden kommer 2021 att drivas upp av dels ett lägre nyttjande av 

systemet för korttidspermitteringar, dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer att 

dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. 

1.3.2 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Under årets första sju månader har 

befolkningen ökat med 472 personer till 30 667 personer den 31 juli 2021. Sedan 1 

augusti 2020 är ökningen 814 personer, vilket motsvarar 2,7 %. 

  

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

1.4.1 Målredovisning 

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande 

mål. De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande 

målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka 

hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla 

kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att 

omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov 

som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta. 

Under detta avsnitt redovisas en sammanfattning av hur arbetet mot kommunens 

övergripande mål fortlöper. Här lyfts bland annat exempel på genomförda och pågående 

insatser. För att se en komplett redovisning av nämndmålen med tillhörande indikatorer 

hänvisas till respektive nämnds tertialrapport. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Målet bedöms i samband med helårsbokslut:  

Stärka demokratin 

Beskrivning 

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och 

engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.” 

2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett 
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barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska 

konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut. 

Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid beslutsfattande. 

Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar inriktningen på vår 

verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd 

och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs 

att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller 

sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av 

det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”  

 

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att 

möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart 

samhälle.  

 

Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan nämnas en 

mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande internationell migration och 

en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar leder till utmaningar men också 

möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i det demokratiska utanförskapet, ett hotat 

demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa 

utmaningar hanteras genom tre strategiska områden.  

 

Att stärka demokratin består i tre områden: 

•förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin   

•främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  

•försvara – fler ska stå upp för demokratin 

Sammanfattning för period januari-augusti 

En grund till att stärka invånarnas tillit till kommunen är kommunikationen med 

invånarna och den informationen de kan ta del av i form av en anpassad 

kommunikation. Flera insatser pågår och har inletts under perioden. Fler e-tjänster 

utvecklas löpande och antalet ökar, med god respons från invånarna. En chattfunktion 

har införts på kommunens webbplats där invånarna smidigt kan få svar på sina 

funderingar. Ett annat exempel från perioden är att en ny webbportal "Upplands-Bro 

utvecklas" har lanserats som berättar om aktuella byggprojekt och färdiga 

bostadsområden i kommunen. 

Medborgardialoger är en annan viktig del för att stärka demokratin och invånarnas 

delaktighet. Bland annat har enkätundersökningar gjorts gällande tryggheten i Bro samt 

gällande trafiklösningen på Skyttens väg i Kungsängen. 

Den 1 juni 2021 öppnade biblioteken åter för allmänheten. Låntagarna var äntligen 

välkomna in i bibliotekslokalerna, men för att minska risken för smitta begränsades 

antalet sittplatser. 

Inom socialkontorets ansvarsområde har flera aktiviteter inletts för att individen ska ges 

förutsättning för ökad delaktighet och tillit, samt ge den enskilde stärkta möjligheter att 

definiera sina behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses. En viktig del är att anpassa 

kommunikationen utifrån individens behov vilket kan vara språkrelaterat, åldersrelaterat 

eller utifrån funktionstillstånd. 
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Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål T2 2021 

Stärka invånarnas tillit till kommunens uppdrag och service 
 
Kommunstyrelsen  

Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 
 
Bygg- och miljönämnden  

Individen ska ges förutsättningar för ökad delaktighet och tillit i kontakten med 
socialtjänsten 
 
Socialnämnden  

Ökad interaktion och dialog med invånarna 
 
Tekniska nämnden  

Den enskilde ska ges stärkta möjligheter att definiera sina behov samt påverka hur dessa 
ska tillgodoses. 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  

Meningsfullt åldrande 

Beskrivning 

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet, 

trivsel, och tillgänghet. Forskarvärlden delar in åldrande i kronologiskt, biologiskt, 

psykologiskt och socialt åldrande. Ett fungerande socialt liv spelar stor roll för hälsan 

under ålderdomen. Socialgerontologerna tittar till exempel på hur dagens äldreomsorg 

är organiserad och hur gamla människor blir bemötta av ett samhälle där äldre ofta 

placeras i samma fack. Människors upplevelser av åldrandet kan också höra samman 

med hur man själv bemöts som gammal och vilka värden som människor i högre åldrar 

anses ha. I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens 

ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av 

in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta 

åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt. Enligt SCB enkät 2020 

kommer andelen äldre över 80 att öka med 261 procent till år 2050. 

Sammanfattning för period januari-augusti 

De aktiviteter som erbjuds äldre i kommunen, både på vård- och omsorgsboenden och i 

den förebyggande enheten för äldre, möter väl målet om meningsfullt åldrande. 

Ambitionen att skapa mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande 

försvåras av den rådande pandemin men har ställts om för att möjliggöra digitala möten 

och andra former såsom brevväxling med deltagare i Ung Omsorg. Stödet med Trygg 

förstärkt hemgång har förstärkts kring individuellt teknikstöd för att motverka det 

digitala utanförskapet. 

Samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården och övrig verksamhet har 

varit i fokus under perioden. Nya samverkansformer och tätare möten har inrättats. 

Avtal har tecknats med PKC, Palliativt kunskapscentrum, som drivs av region 

Stockholm. Genom PKC får medarbetare och chefer inom Äldre- och omsorgsnämnden 

tillgång till utbildning, råd och stöd för ökad kunskap om palliativ vård och omsorg, ett 

behov som uppmärksammats under pandemin. 

Kost och måltid är en viktig och central del för de äldre. Samverkan sker regelbundet 

mellan kök och övriga enheter, målet är att 85% av brukarna ska tycka maten smakar 
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bra och att måltiden är trevlig stund på dagen. Mätningar kommer att genomföras under 

hösten och resultaten presenteras i årsbokslutet. För att säkerställa kvaliteten och 

nöjdheten hos brukarna genomförs enligt plan löpande så kallade kostråd i 

verksamheten. Planen för kostråd har följts och prognosen är att målet med minst fyra 

kostråd per aktuell verksamhet kommer att nås. 

Natur- och kulturvandringar har genomförts för de äldre, lika så tipspromenader i 

samarbete med Stockholms-Näs hembygdsförening. Kulturskolans elever och lärare 

genomförde spelningar utomhus vid äldreboenden. 

Det arbetas aktivt med att skapa naturliga viloplatser i anslutning till gångvägar i 

samband med röjning av bostadsnära naturmark. Vid arbeten med röjningar tillverkas 

bänkar och viloplatser av virke från ytan för att skapa naturliga platser för en paus och 

för att leda in medborgare i naturen. Under perioden har det tillverkats bänkar och stolar 

i anslutning till röjningar på fyra ställen i kommunen. Arbeten har även gjorts så att 

30% av kommunens busshållplatser nu är tillgänglighetsanpassade. Byggnationen pågår 

dessutom för att tillgänglighetsanpassa fem busshållplatser i Brunna, enligt planen i 

trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2021. 

Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål T2 2021 

Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila och rekreation. 
 
Tekniska nämnden  

Kosten som serveras inom nämndens verksamheter ska vara god, näringsrik och 
balanserad. 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  

Mötesplatser erbjuds för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande. 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  

Kommunal hälso- och sjukvård utvecklas för att möta framtidens behov 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  

Lustfyllt lärande 

Beskrivning 

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade 

befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftig vilket leder till 

ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och 

förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en 

större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och 

elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att 

skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella 

lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva 

undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom 

vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt 

tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.  

 

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för 

utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare 

och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga 

utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt 
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lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och 

därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett 

medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar 

utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset 

för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt 

viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- 

och läsutveckling. 

Sammanfattning för period januari-augusti 

Pandemin har har haft stor inverkan på det gångna läsåret, med en ökad sjukfrånvaro 

bland såväl elever som lärare. Den befarade utbildningsskulden kan dock inte skönjas i 

elevernas resultat som i vissa fall faktiskt är bättre än på länge. Det finns stora skillnader 

i förutsättningarna på de olika skolenheterna. Det gäller såväl elevernas 

socioekonomiska bakgrund som tillgången till behöriga pedagoger. Att öka 

likvärdigheten för kommunens barn och elever är ett prioriterat område för att för att 

öka måluppfyllelsen. 

Andelen elever med behörighet till ett nationellt program har ökat jämfört med 

föregående år och behörigheten är därmed bättre än på mycket länge. Det 

genomsnittliga meritvärdet har dock sänkts en aning. 

Andelen av avgångseleverna på Upplands-Bro gymnasiet som har examen efter avslutad 

utbildning är högre än på flera år och har ökat 2 % från läsår 19/20 till läsår 20/21. 

Bro:n-övningskörnings pilotprojekt avslutades innan sommaren, målsättningen är att 

sänka barriärerna för unga från socioekonomiskt svaga familjer att skaffa ett körkort 

samt att sänka trösklar på väg ut på arbetsmarknaden. 

Under året har projektet ”skola för mig” fortlöpt. Projektet syftar till att arbeta med 

tidiga insatser genom skolan som en preventiv arena. 

Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål T2 2021 

Elever som klarar sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid ska öka 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Samordnade insatser ska bidra till en trygg utbildningsmiljö för barn och unga. 
 
Socialnämnden  

Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek för alla. 
 
Tekniska nämnden  

Öka elevernas kunskap om den tekniska infrastrukturen/tekniska systemen som håller 
samhället igång 
 
Tekniska nämnden  

Öka elevernas kunskapsresultat 
 
Utbildningsnämnden  

Ökad trygghet, ordning och studiero 
 
Utbildningsnämnden  

Ökad attraktivitet som läroplats. 
 
Utbildningsnämnden  
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Nämndmål T2 2021 

Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom kompetensstyrning. 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  

Hållbar hälsa och liv 

Beskrivning 

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både 

fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.” 

Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk 

aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och 

rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande 

åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att 

stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett 

socialt hållbart samhälle. 

 

Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och 

samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer. 

Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt 

möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är 

mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort 

från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden. 

Sammanfattning för period januari-augusti 

Arbetet enligt metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet) utvecklas och 

fördjupas. Metoden bygger på samverkan i kartläggning, analys, insatser, uppföljning 

och återkoppling. Arbetet med EST har lett till en omorganisation av kommunens 

samverkansforum för trygghet och social hållbarhet, bland annat startade i februari/mars 

EST Styrgrupp för strategisk samverkan, och EST Områdesgrupper för operativ 

samverkan. Dessa ersätter bland annat det förebyggande rådet. 

En tydlig målsättning är att öka hållbarheten i centrala Bro genom samhällsomdaning. 

Under perioden har den förstudie som inleddes i december 2020 slutförts och 

Kommunstyrelsen har i april fattat beslut om projektets direktiv där ett helhetsgrepp tas 

om samhällsutvecklingen och där social hållbarhet styr utvecklingen. Ett 

utvecklingsarbete har därefter genomförts med utgångspunkt i befintlig verksamhet och 

i samverkan med polis, näringsliv och föreningsliv. Arbetet har löpande förankrats och 

kommunicerats inom och utom kommunens verksamhet för att säkerställa delaktighet 

och bred dialog i fortsatt framdrift. 

Under sommaren har aktiviteter och intervjuer genomförts i Bro under ledning av 

feriearbetare och i samverkan med Bro Utveckling och Bro IK. Under perioden har även 

statlig finansiering av projektet beviljats via Delegationen mot segregation. Två 

fastigheter i centrala Bro har gemensamt värderats med Upplands Bro Hus samt 

Kommunfastigheter i syfte att överlåta fastigheterna till kommunen som en del i 

genomförandet av omvandlingen i Centrala Bro. 

På grund av pandemin satsade kulturavdelningen under våren och sommaren på 

arrangemang utomhus eller digitalt. Många lyckade projekt genomfördes, till exempel 

streamade dans- och teateravslutningar, digitala rock- och popkonserter samt digitala 

konstutställningar och inspelning av Funkisfilmen. Det erbjöds även en rad olika 
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lyckosamma och Covid-19 säkra sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och 

ungdomar. Exempelvis i form av öppna spontanaktiviteter, läsfrämjande aktiviteter 

arrangerade av bibliotekets barnavdelning och gratis sommarsimskola vid Lillsjön och 

Hällkana. Hörnans sommarlovsverksamhet för 9-11 åringar i drevs i Bro under hela 

sommaren och finansierades med hjälp av statsbidrag. En uppskattad och omtyckt 

verksamhet av både barn och vårdnadshavare. Problematiken tidigare år med många 

små barn som driver runt i Bro många timmar och sent på kvällarna har nästan helt 

försvunnit. 

Flera indikatorer hos nämnderna kopplat till hållbar hälsa och liv följs upp vid 

helårsbokslutet, i samband med att resultat publiceras och när enkäter samt andra 

undersökningar är genomförda. Exempelvis graden av självförsörjning, självständighet 

och integration genom arbete och studier, huruvida alla människor är inkluderade i 

Upplands-Bros kultur- och fritidsliv samt upplevd trygghet i de olika nämndernas 

verksamheter, etc. För mer detaljer se respektive nämnds tertialrapport. 

Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål T2 2021 

Öka hållbarhet i centrala Bro genom samhällsomdaning 
 
Kommunstyrelsen  

Invånarna ska uppleva ökad trygghet och tillgänglighet på kommunens alla platser 
 
Kommunstyrelsen  

Tryggheten i nämndens verksamheter ska öka 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Öka möjligheterna till självförsörjning, självständighet och integration genom arbete och 
studier. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Besökare ska känna sig trygga i samtliga verksamheter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden  

Alla människor ska vara inkluderade i Upplands- Bros kultur- och fritidsliv. 
 
Kultur- och fritidsnämnden  

Kommunens medborgare ska ges stöd och verktyg som leder till självförsörjning. 
 
Socialnämnden  

Kommunens verksamheter ska sträva mot att minska utanförskap och verka för ökad 
integration. 
 
Socialnämnden  

Genom samverkan med andra aktörer skapas trygga uppväxtförhållanden för barn och 
unga samt en trygg livsmiljö för alla i kommunen 
 
Socialnämnden  

Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och upplevda trygghet inom 
kommunen. 
 
Tekniska nämnden  

Det finns en balans mellan vila och aktivitet i vardagen för nämndens målgrupper. 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  
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Hållbart samhällsbyggande 

Beskrivning 

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer 

med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.” 

 

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll 

av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. 

Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När 

det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med 

bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den 

byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala 

sammanhang.   

Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på 

de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på 

bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att 

vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta. 

Sammanfattning för period januari-augusti 

För att säkerställa ett arbete mot att invånarna ska uppleva attraktiva boende- och 

livsmiljöer pågår ett ständigt utvecklingsarbete, under perioden har det bland annat 

påbörjats att tas fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och nya fördjupade 

översiktsplaner samt för att uppdatera vattenplanen. 

Det har genomförts fyra företagslotstillfällen under perioden, vilket är en 

servicefunktion för befintliga företag som växer och behöver en större yta. Det är även 

en servicefunktion för nya företag som vill etablera sig i kommunen. 

Under perioden har även visionsskisser för en framtida småstad i Bro arbetats fram, 

detta som underlag för vidare dialog kring gestaltning och stadsutveckling samt 

planprogram, samt inför genomförande. Projektet har under perioden stärkts upp med 

kompetens inom kommunikation. 

 

För att utveckla kollektivtrafiken har insatser pågått för att stärka samarbetet med 

Trafikverket och Trafikförvaltningen och en av målsättningarna inom detta område är 

att verka för att öka pendeltågets turtäthet till Bro genom åtgärdsvalsstudien med 

Trafikverket och Trafikförvaltningen. 

Ett samordnat arbete sker för att säkerställa att allmänna anläggningar och platsmark i 

högre grad ska finnas tillgängligt vid nyetablering och inflyttning. Samt att det skapas 

förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny exploatering. 

Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål T2 2021 

Invånarna ska uppleva ökad effektivitet och hållbarhet i samhällsbyggnadsprocessen 
 
Kommunstyrelsen  

Öka arbetstillfällen för invånarna samt företags möjligheter till investeringar och 
etableringar i kommunen 
 
Kommunstyrelsen  
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Nämndmål T2 2021 

Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar och attraktiv boende- och 
livsmiljö 
 
Bygg- och miljönämnden  

Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare samhällsbyggnadsprocess 
 
Bygg- och miljönämnden  

Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny exploatering 
 
Tekniska nämnden  

Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa miljöpåverkan minskas och den 
biologiska mångfalden ökas. 
 
Tekniska nämnden  

Valfrihet och konkurrensneutralitet 

Beskrivning 

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar 

för valfrihet och konkurrensneutralitet.” Valfrihet ökar makten och delaktigheten för 

Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till 

barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det 

finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i 

välfärden. Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och 

uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal 

och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i 

kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om 

offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och 

reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare. 

Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar 

och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa 

miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad 

konkurrens och en hållbar utveckling. 

Sammanfattning för period januari-augusti 

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga 

förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. I och med kommunfullmäktiges 

beslut om nya regler för sociala investeringsfonden ges även privat driven verksamhet 

numera möjlighet att söka medel ur fonden. 

Jensen Education öppnade under perioden en helt ny förskola och grundskola i 

kommunen. Idag har de 76 barn i förskolan samt 93 elever i grundskolan i årskurserna 

1-3 som bor i kommunen (exklusive förskoleklass). Andelen elever i fristående skolor 

ökar därmed. Alla elever får sitt förstahandsval i skolvalet, gällande förskoleklass. 

Det finns i nuläget tre utförare av hemtjänst, två privata företag samt egen regi. Samtliga 

ingår i valfrihetssystemet LOV, lag om valfrihet, där den enskilde själv väljer utförare 

utifrån det beslut om insatser som gäller. Inga nya utförare har tillkommit under årets 

första åtta månader. 

Det finns fem valbara vård- och omsorgsboenden. Fyra av dessa ingår i 

valfrihetssystemet LOV och ett är upphandlat enligt LOU, lag om offentlig 

upphandling. Inga nya utförare har tillkommit under årets första åtta månader. 
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Upplands-Bro kommun ingår även i Länsöverenskommelsen för bibehållet 

kostnadsansvar (LÖK), där placerande kommun står för kostnaden för plats i annan 

kommun som ingår i överenskommelsen. 

Andel brukare som uppger att de har fått plats på det särskilda boende där de vill bo ska 

öka i jämförelse med föregående år anses som uppfyllt under perioden med ett utfall på 

95,2 procent. 

Nämndmål inom det övergripande målet 

Nämndmål T2 2021 

Invånarna ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga förutsättningar för 
verksamheterna säkerställs 
 
Kommunstyrelsen  

Förutsättningar skapas för olika driftsformer och ökad valfrihet 
 
Socialnämnden  

Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter 
 
Utbildningsnämnden  

Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad valfrihet. 
 
Äldre- och omsorgsnämnden  

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

1.5.1 God ekonomisk hushållning 

Övergripande mål  

Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid 
överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.  

Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att 
utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare 
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.  

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.  

Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får 
finansieras med lån  

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden  

Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina 
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet 
värde under anläggningarnas livslängd  

Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. 
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, 
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet  

1.5.2 Ekonomisk ställning 

Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 121,3 mnkr ( 50,1 mnkr) exklusive sociala 

investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala investeringsfonderna inräknas 

blir resultatet 114,8 mnkr (43,6 mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 mnkr) samt 

gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 38,5 mnkr. 
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Nämnderna uppvisar totalt ett överskott med 58,4 mnkr (inklusive 

exploateringsersättningarna) .Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende 

skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 34,6 mnkr och för oförutsedda kostnader 

med 13,3 mnkr. Förklaringen till ökade skatteintäkter är att befolkningen var större den 

1 november 2020 än budgeterat och dels av att skatteprognosen för både 2020 och 2021 

är bättre än prognosen som användes i budgeten. Kommunen har dock en negativ 

budgetavvikelse avseende pensionskostnaderna med 15,5 mnkr pga nya 

livslängdsantaganden i prognosen från KPA. Förändringen av semesterlöneskulden 

visar ett underskott mot budget med 8,4 mnkr. Intjänade semesterdagar belastar 

verksamheterna när de intjänas, sparade semesterdagar som räknas upp med ökade löner 

belastar dock den kommungemensamma verksamheten. Förra året sparades många 

dagar pga covid-19. Internräntan avseende den kommungemensamma verksamheten 

visar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr. 

Exploateringsprojekt Lillsjö badväg har avslutats under perioden. 

  

  

Tkr Utfall 202108 
Budget 
202108 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 322 421 261 153 61 268 

Verksamhetens kostnader -1 376 548 -1 378 042 1 493 

Avskrivningar -45 206 -44 203 -1 004 

Verksamhetens nettokostnader -1 099 333 -1 161 092 61 758 

Skatteintäkter 899 793 872 928 26 865 

Generella statsbidrag och utjämning 312 282 304 523 7 760 

Verksamhetens resultat 112 742 16 359 96 383 

Finansiella intäkter 5 254 6 004 -750 

Finansiella kostnader -3 191 -4 195 1 004 

Resultat efter finansiella poster 114 806 18 168 96 637 

Extraordinära poster    

Årets resultat inklusive social investeringsfond 114 806 18 168 96 637 

Medel från social investeringsfond 6 505 17 682 -11 177 

    

Årets resultat exklusive social investeringsfond 121 311 35 850 85 461 

  

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2021 uppgår skatteintäkter och bidrag till 1 766,2 mnkr. Det är skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 

1 818,3 mnkr vid årets slut. En positiv avvikelse mot budget med 52,1 mnkr. 

Avvikelsen förklaras dels av att befolkningen var större den 1 november 2020 än 

budgeterat och dels att skatteprognosen för både 2020 och 2021 är bättre än prognosen 

som användes vid beslutet av budgeten. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och 
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statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt 

nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 90,7 % (96,2 %) per augusti 2021. 

1.5.3 Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska 

ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till 

kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna 

miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som 

långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens 

åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. 

Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande 

budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den 

löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott 

att täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens 

balanskrav visar ett resultat på 114,7 mnkr för årets första åtta månader. 

Helårsprognosen visar ett balanskravsresultat på 61,7 mnkr. 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 
Prognos 

202112 202108 202012 201912 201812 

=Resultat enligt resultaträkningen 61 823 114 806 93 052 52 966 107 666 

-Samtliga realisationsvinster -145 -145 -8 628 -4 644 -6 602 

+Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet      

+Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper      

=Årets resultat efter 
balanskravsjustering 61 678 114 661 84 424 48 322 101 064 

-Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv    -33 397  

+Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv      

=Balanskravsresultat 61 678 114 661 84 424 14 925 101 064 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får 

disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande 

skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med 

en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det 

tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr. 
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Social investeringsfond 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande 

i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda 

liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja 

trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap 

bland kommuninvånarna. 

Hittills i år har 6 505 tkr använts från fonden. 

Avslutade exploateringsprojekt 

Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt 

  

Exploateringsprojekt Lillsjö badväg 
Belopp 

(tkr)   

    

INKOMSTER    

    

Sålda tomter 15 410   

Gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag    

Övriga intäkter 778   

    

Totalt inkomster 16 187   

    

UTGIFTER    

    

Utgifter för allmänplatsmark:    

gata (vägkroppen) -3 476   

asfaltering -1 737   

belysning -869   

Naturmark -869   

Övriga kostnader:    

Löner -625   

Övrigt -968   

Totalt Utgifter -8 544   

    

Totalt (resultat av projektet) 7 643   

  

1.5.4 Koncern 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget Upplands-

Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 

Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i 

kommunkoncernens sammansättning. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
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Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 102 tkr. 

Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 961 tkr sämre än budgeterat resultat 

och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 255 tkr sämre än budgeterat resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage 

AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 23 tkr bättre än budgeterat 

resultat. 

Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens 

Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och Kommuninvest 

ekonomisk förening. 

Bolagens resultat efter finansiella 
poster, tkr 

Budget 2021 Resultat jan-aug Helårsprognos 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 0 -96 -102 

AB Upplands-Brohus 24 768 28 941 23 807 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 1 050 3 700 795 

Österhöjdens garage AB 46 60 69 

  

1.5.5 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 864,9 mnkr (1 540,5 mnkr). 

Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 20,5mnkr (22,4 mnkr). Det är 

markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 63,6 mnkr 

(59,8 mnkr) per den sista augusti. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista 

augusti utnyttjades ingen kredit. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 140 mnkr (20 mnkr). 

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 

kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 

741 mnkr (710,2 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska 

utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 22,2 mnkr 

(21,7 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för 

pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 

Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid 

intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 32 mnkr 
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(31,8 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet 

sker i mars nästkommande år för de med avtal KAP-KL och kvartals vid avtal AKAP-

KL. 

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 

anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 

index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet 

uppgick skulden till 463,5 mnkr (465,5 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte 

några särskilda placerade medel för pensioner. 

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 82,5 

mnkr (70,8 mnkr). 

Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 

åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska 

intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att 

kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt 

kräva lämplig säkerhet. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 946,3 mnkr vilket är 0,7 mnkr mindre än 

vid årsskiftet. Minskningen avser borgensåtagande till Brandkåren Attunda som vid 

bokslutet uppgår till 21,2 mnkr (21,9 mnkr). Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus 

uppgår till 925,9 mnkr, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 832 mnkr, 

Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr och  till Upplands-Bro Kommunföretag AB 

till127 mnkr. Övriga borgensåtaganden på totalt 18,2 mnkr är kopplade till bostäder och 

föreningar. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till 

förlust. Siffrorna inom parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 2 129 mnkr (1 839 mnkr) uppgår det egna 

kapitalet till 1 228,2 mnkr (1 052,4 mnkr), vilket innebär en soliditet på 57,7 % (57,3 

%). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 

Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 

resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 182,4mnkr (143,5 mnkr) för perioden januari - augusti. 

Avskrivningar uppgår till 45,2 mnkr (39,1 mnkr). 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 

beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 

och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 

gemensamma välfärdsarbetet. 

Trots att kommunen fortsätter att växa har antal medarbetare inte gjort det. Sedan 

motsvarande period förra året har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller 

visstidsanställd med månadslön minskat med 8 personer, från 1994 medarbetare till 

1972. 

Det är 1 720 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 
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8. De månadsanställda som är visstidsanställda är 261 personer - minskning med 21 

personer. 

Nedan presenteras statistik gällande väsentliga personalförhållanden. En utförligare 

beskrivning av perioden återfinns i personalbokslutet för T2. 

Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform 2021-08 2020-08 2019-08 

Tillsvidareanställda 1 720 1 712 1 687 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 261 282 265 

Totalt 1 981 1 994 1 952 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 

Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 2021-08 2020-08 2019-08 

Tillsvidareanställda 1 659 1 655 1 632 

Tidsbegr.månadsanställda 232 246 224 

Timanställda 67 87 101 

Totalt 1 958 1 988 1 957 

Könsfördelning 2021-08, tillsvidareanställda medarbetare 

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 79,8 20,2 

Kommunledningsgruppen 69,2 30,8 
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2 Helårsprognos 

2.1 Resultatprognos 

Mnkr 
Utfall 
202108 

Utfall 
202008 

Budget 
helår 

Vår-
prognos 

Höst-
prognos 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 281,0 287,3 386,9 383,8 383,7 -3,2 

Jämförelsestörande intäkter:       

Försäljning mark exploatering 3,0 12,1  3,0 3,0 3,0 

Gatukostnadsersättningar och 
exploateringsbidrag 

38,5   38,0 43,0 43,0 

Verksamhetens kostnader -1 376,5 -1 337,4 -2 104,6 -2 135,6 -2 127,3 -22,7 

Avskrivningar -45,2 -39,1 -66,3 -67 -69,0 -2,7 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-1 099,3 -1 077,2 -1 784,0 -1 777,8 -1 766,6 17,4 

Skatteintäkter 899,8 836,6 1 309,4 1 346,3 1 349,8 40,4 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

312,3 283,1 456,8 468,4 468,4 11,6 

VERKSAMHETENS 
RESULTAT 

112,7 42,5 -17,8 36,9 51,7 69,5 

Finansiella intäkter 5,3 6,0 15,2 14,2 14,2 -1,0 

Finansiella kostnader -3,2 -4,8 -6,3 -4,1 -4,1 2,2 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 

114,8 43,6 -8,9 47 61,8 70,7 

Extraordinära poster       

ÅRETS RESULTAT 
INKLUSIVE SOCIAL 
INVESTERINGSFOND 

114,8 43,6 -8,9 47 61,8 70,7 

Sociala investeringsfonden 6,5 6,5 17,7 12,4 11,9 -5,8 

ÅRETS RESULTAT 121,3 50,1 8,8 59,4 73,7 64,9 

 

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 

Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Avvikelser överstigande 2 000 tkr    

Skatteintäkter och bidrag 52 083   

Samhällsbyggnadskontoret (ks) 37 500   

Pensionskostnader -16 000   

Socialnämnden -6 000   

Förändring av semesterlöneskuld -5 800   

Tekniska nämnden -3 359   

Internränta 3 100   

Äldre- och omsorgsnämnden 2 700   

Bygg- och miljönämnden -2 440   

    

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr 61 784   
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Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst 

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos   

Revisionen 0 0   

Kommunstyrelsen 32 500 37 500   

Bygg- och miljönämnd -157 -2 440   

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 0 0   

Kultur- och fritidsnämnd 0 0   

Socialnämnden -7 000 -6 000   

Ekonomiskt bistånd 0 900   

Tekniska nämnden -749 -3 359   

Utbildningsnämnden -4 200 1 000   

Äldre- och omsorgsnämnden -600 2 700   

Summa nämndverksamhet 19 794 30 301   

Kommungemensamt (pension m.m) -19 000 -18 700   

Summa driftredovisningen 794 11 601   

Sammantaget beräknas kommunen ha en positiv avvikelse mot budget på 64,9 mnkr. 

Största orsaken till överskottet är beräknade exploateringsintäkter med 46 mnkr och 

ökade skatteintäkter med 52,1 mnkr. Förklaringen till ökade skatteintäkter är dels att 

befolkningen var större den 1 november 2020 än budgeterat och dels av att 

skatteprognosen för både 2020 och 2021 är bättre än prognosen som användes i 

budgeten. 

Störst beräknat underskott bland nämnderna har Socialnämnden som prognostiserar ett 

underskott på 6 mnkr vilket förklaras till största delen med höga kostnader för externa 

placeringar. 

Tekniska nämnden beräknar också ett underskott med 3,4 mnkr och Bygg- och 

miljönämnden ett underskott på 2,4 mnkr. Tekniska nämndens underskott förklaras till 

största delen av obudgeterade avskrivningskostnader för övertagna exploateringsprojekt 

samt inga periodiserade intäkter för exploateringsbidrag och gatukostnadersättningar 

(ny intäktsrekommendation från RKR, Rådet för kommunal redovisning). Bygg- och 

miljönämndens underskott beror på ökade personalomkostnader och konsultkostnader 

för att täcka vakanser samt minskade intäkter då debiteringsbeslut har skjutits fram på 

grund av personalbrist. 

Övriga nämnder visar överskott eller ett nollresultat i jämförelse mot budget. 

Under den kommungemensamma verksamheten prognostiseras ett underskott mot 

budget med 16 mnkr p.g.a nya livslängdsantaganden i prognosen från KPA. 

Förändringen av semesterlöneskulden beräknas ge ett underskott mot budget med 5,8 

mnkr medan ett överskott beräknas avseende internränta med 3,1 mnkr. Intjänade 

semesterdagar belastar verksamheterna när de intjänas, sparade semesterdagar som 

räknas upp med ökade löner belastar dock den kommungemensamma verksamheten. 

Förra året sparades många dagar pga covid-19. 
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2.3 Prognos för nämnderna 

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

  

(tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Budgetavvikelse 2021 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kost-

nad Intäkt Netto 

Revision 1 200  1 200  0 0 0 

Kommunledningskontoret 191 208 51 791 191 208 51 791 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 
(ks) 32 120 23 962 41 620 70 962 -9 500 47 000 37 500 

Försäljning tomträtter 175 650 175 650 0 0 0 

Kommunstyrelsen 223 503 76 403 233 003 123 403 -9 500 47 000 37 500 

Bygg- och miljönämnden 19 761 14 011 20 701 12 511 -940 -1 500 -2 440 

Gymnasieskola 284 710 151 214 285 210 151 214 -500 0 -500 

Gymnasiesärskola 12 025 0 11 670 145 355 145 500 

Vuxenutbildningen 36 522 15 130 37 522 16 130 -1 000 1 000 0 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 333 257 166 344 334 402 167 489 -1 145 1 145 0 

Kultur- och fritidsnämnden 100 576 7 920 99 276 6 620 1 300 -1 300 0 

Socialnämnden 334 191 73 370 337 588 70 767 -3 397 -2 603 -6 000 

Ekonomiskt bistånd 30 500 500 29 704 604 796 104 900 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 71 901 7 401 73 488 5 629 -1 587 -1 772 -3 359 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 59 849 59 849 59 849 59 849 0 0 0 

Avfallsverksamhet 30 917 30 917 30 917 30 917 0 0 0 

Tekniska nämnden 162 667 98 167 164 254 96 395 -1 587 -1 772 -3 359 

Utbildningsnämnden 1 421 592 681 692 1 445 192 706 292 -23 600 24 600 1 000 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 352 668 132 008 345 412 127 452 7 256 -4 556 2 700 

Nämnder 2 979 915 1 250 415 3 010 732 1 311 533 -30 817 61 118 30 301 

Internränta  9 900  13 000  3 100 3 100 

Semesterlöneskuld m.m   7 000 1 200 -7 000 1 200 -5 800 

Pensions -kostnader 26 700  42 700  -16 000  -16 000 

Oförutsedda kostnader 20 000  20 000  0  0 

Kommungemensam 46 700 9 900 69 700 14 200 -23 000 4 300 -18 700 

Driftredovisning kommunen 3 026 615 1 260 315 3 080 432 1 325 733 -53 817 65 418 11 601 

Skatteintäkter och bidrag, 
netto  1 766 176  1 818 259  52 083 52 083 

Finansnetto  8 924  10 124  1 200 1 200 

Finansiering 0 1 775 100 0 1 828 383 0 53 283 53 283 

Totalt 3 026 615 3 035 415 3 080 432 3 154 116 -53 817 
118 70

1 64 884 

Resultat  8 800  73 684   64 884 



155 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut - KS 21/0010-2 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2021 23(44) 

(tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Budgetavvikelse 2021 

Social investeringsfond 17 682  11 861     

Resultat enligt 
resultaträkningen  -8 882  61 823   70 705 

  

2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

  
Total 

budget 

För-
brukat 

tom 
2020 

Prog-
nos 

2021 
Budget 

2021 

Kvar av 
budget 

2021 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KS oförutsett 6 200 0 0 6 200  

Bredbandsutbyggnad 1 000 120 0 880 880 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 2 500 3 000 500 

Ökad digitalisering 10 000 0 10 000 10 000 0 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 1 390 5 743 6 393 650 

Restaurering av Lejondalssjön 8 000 -3 245 11 245 11 245 0 

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Utveckling av Björknäs camping 1 500 0 2 748 1 500 -1 248 

Exploateringsprojekt    20 000  

Kommunstyrelsen 38 483 -1 735 32 236 60 218 1 782 

Gymnasieskolan 2 336 0 2 336 2 336 0 

Vuxenutbildningen 500 0 500 500 0 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 836 0 2 836 2 836 0 

Inventarier bibliotek 200 0 0 200 200 

Underhåll fastigheter fritid 2 000 0 2 000 2 000 0 

Underhåll fastigheter kultur 2 000 0 400 2 000 1 600 

Konstgräs Bro IP 2 500 0 55 2 500 2 445 

Arbetsfordon idrottsplatser 300 0 364 300 -64 

Renovering av ridhuset 2 300 0 2 454 2 300 -154 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön 13 500 723 11 677 12 777 1 100 

Upprustning Kvistaberg 3 925 158 3 767 3 767 0 

Sporthall anpassad för bordtennis 82 731 75 485 828 7 246 6 418 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 77 146 146 0 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 240 300 60 

Kultur- och fritidsnämnden 109 979 76 443 21 931 33 536 11 605 

Vuxen 30 0 30 30 0 

Barn/Unga/Familj 30 0 30 30 0 

Funktionsnedsättning 250 0 200 250 50 

Socialpsykiatrin 300 0 200 300 100 

Övergripande- Lås och larm 350 0 200 350 150 
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Total 

budget 

För-
brukat 

tom 
2020 

Prog-
nos 

2021 
Budget 

2021 

Kvar av 
budget 

2021 

Övergripande -servicehuslägenheter 500 0 300 500 200 

Socialnämnden 1 460 0 960 1 460 500 

TN att fördela 900 0 535 535 0 

Gatubelysning 4 000 1 998 2 002 2 002 0 

Beläggningsunderhåll 8 985 3 767 5 218 5 218 0 

Lekplatser 4 261 963 3 298 3 298 0 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 1 476 2 704 2 704 0 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 27 349 5 907 21 442 21 442 0 

Parkeringspaketet Kungsängen 877 493 1 758 385 -1 374 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 403 3 442 3 442 0 

Investering till upplag 500 170 0 330 330 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängen C ombyggnad lekyta 0 0 100 700 600 

Drönare 0 0 200 200 0 

Fordon 0 0 800 800 0 

Tekniska nämnden skattefinansierat 56 397 15 177 41 499 42 555 1 057 

Inköp av avfallskärl 13 000 5 445 8 788 7 555 -1 233 

Nya containrar kretsloppscentraler 510 0 0 510 510 

Avfall 13 510 5 445 8 788 8 065 -723 

Diverse inv. Maskiner 1 141 165,7 500 500 0 

Pumpstationer 10 817 2 081 1 000 10 736 9 736 

Tillskottsvatten 13 407 0 500 7 500 7 000 

LPS-pumpar ospecificerat 6 097 1 031 500 4 500 4 000 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 149 503 731 7 000 148 772 141 772 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 29 030 9 168 1 500 19 862 18 362 

Vattenkiosker 1 193 104 0 1 089 1 089 

Dagvatten 22 832 4 570 4 000 23 262 19 262 

Nya ledningar ospec & Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 22 402 14 288 4 000 12 866 8 866 

Utökat VA-verksamhetsområde 52 922 109 20 000 62 814 42 814 

Ådö utbyggnad 43 172 4 976 9 700 38 197 28 497 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 1 066 0 8 934 8 934 

Nya fordon 5 110 2 261 0 4 349 4 349 

Parken i Gröna dalen 12 500 1 471 1 000 11 030 10 030 

Norrvattens ledningflytt 10 000 1 019 2 000 8 981 6 981 

Tjusta 2 905 5 2 900 2 900 0 

Anläggningsavgifter 0 -13 985 -6 566 0 6 566 

Nya ledningsrätter 0 248 280 0 -280 

Husbytorp/Tegelhagen VA-anläggningar 0 0 25 000 0 -25 000 

Vatten- och avloppsverksamhet 393 031 29 307 73 314 366 291 292 976 

Tekniska nämnden 462 938 49 929 123 601 416 911 293 310 

Larm och säkerhet 1 271 0 1 271 1 271 0 
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Total 

budget 

För-
brukat 

tom 
2020 

Prog-
nos 

2021 
Budget 

2021 

Kvar av 
budget 

2021 

Inventarier till nya paviljonger 600 0 600 600 0 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 2 500 0 2 500 2 500 0 

IKT-satsningar förskolor och skolor 3 500 0 3 500 3 500 0 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 85 0 85 85 0 

Modernisering av kök, utrustning 500 0 500 500 0 

Utbildningsnämnden 8 456 0 8 456 8 456 0 

Vård- och omsorgboende inkl HSE 1 270 0 800 1 270 470 

Hemtjänst 150 0 100 150 50 

Förebyggande enheter 180 0 180 180 0 

Övergripande 300 0 150 300 150 

Äldre- och omsorgsnämnden 1 900 0 1 230 1 900 670 

      

      

Summa Investeringsredovisning totalt   191 250 525 317 307 867 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Resultaträkning 

  

Tkr Not 
Utfall 

202108 
Utfall 

202008 
Budget 
202112 

Prognos 
202112 

Verksamhetens intäkter 3 322 421 299 378 386 930 429 700 

Verksamhetens kostnader 4 -1 376 548 -1 337 432 -2 104 598 -2 127 250 

Avskrivningar 5 -45 206 -39 120 -66 304 -69 000 

Verksamhetens nettokostnader  -1 099 333 -1 077 173 -1 783 972 -1 766 550 

Skatteintäkter 6 899 793 836 590 1 309 392 1 349 834 

Generella statsbidrag och utjämning 7 312 282 283 067 456 784 468 425 

Verksamhetens resultat  112 742 42 484 -17 796 51 709 

Finansiella intäkter 8 5 254 5 982 15 206 14 206 

Finansiella kostnader 9 -3 191 -4 845 -6 292 -4 092 

Resultat efter finansiella poster  114 806 43 621 -8 882 61 823 

Extraordinära poster 10     

Årets resultat inklusive social investeringsfond  114 806 43 621 -8 882 61 823 

Medel från social investeringsfond  6 505 6 498 17 682 11 861 

      

Årets resultat exklusive social investeringsfond  121 311 50 119 8 800 73 684 

  

3.2 Balansräkning 

  

Tkr Not 202108 202012 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 11 7 954 7 884 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 1 729 025 1 582 105 

Maskiner och inventarier 13 91 769 84 943 

Finansiella anläggningstillgångar 14 36 129 36 274 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 864 877 1 711 206 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Exploateringsfastigheter, förråd 15 20 546 22 416 

Fordringar 16 180 401 278 800 

Kassa och bank 17 63 605 45 952 

Summa omsättningstillgångar  264 552 347 169 

    

Summa tillgångar  2 129 429 2 058 375 
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Tkr Not 202108 202012 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 18   

Årets resultat  114 806 93 052 

Resultatutjämningsreserv  107 088 107 088 

Social investeringsfond  41 177 47 682 

Övrigt eget kapital  965 161 865 604 

Summa eget kapital  1 228 232 1 113 426 

Avsättningar 19   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  245 577 216 469 

Övriga avsättningar    

Skulder    

Långfristiga skulder 20 353 836 275 886 

Kortfristiga skulder 21 301 784 452 594 

Summa Skulder  655 617 728 480 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 129 429 2 058 375 

    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

Panter och därmed jämförliga säkerheter 22 1 946 286 1 946 993 

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 23 463 528 464 463 

  

3.3 Kassaflödesanalys för kommunen 

  

Tkr 
Not 
25 

202108 202008 202012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

     

Årets resultat  114 806 43 621 93 052 

Justering för av- och nedskrivningar  45 206 39 120 60 559 

Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn  29 108 19 709 22 410 

Intäkter som bokförts mot eget kapital/rättelse av fel    11 561 

Justering netto reavinster/förluster  13  -1 124 

Byte av mark och gåvor    -24 219 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  189 133 102 450 162 239 

     

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 

 7 095 14 585 31 512 

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager  1 870   

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  98 399 36 177 -70 155 
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Tkr 
Not 
25 

202108 202008 202012 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  -150 810 -62 409 27 679 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  145 688 90 802 151 275 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -3 436 -92 -2 480 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -195 985 -161 502 -309 397 

Försäljning av materiella anläggningstillångar  241   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  145  1 622 

Justering för ej likviditetspåverkande poster    24 219 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -199 035 -161 594 -286 036 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)  70 856  50 000 

Ökning/Minskning långsiktiga fordringar  145  132 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  71 001 0 50 132 

     

Årets kassaflöde  17 653 -70 792 -84 629 

Likvida medel vid årets början  45 952 130 581 130 581 

Likvida medel vid årets slut  63 605 59 789 45 952 
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4 Noter 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). I detta bokslut redovisas leasingkostnader avseende lös egendom i enlighet med 

RKR R 5. Kommunen arbetar med att få fram eventuell redovisning av finansiell 

leasing avseende fast egendom. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 

anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 

sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa 

förekommit under året. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos 

Övriga intäkter 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt 

och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 

nyttjandeperiod. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 

form av mark, konst, vägkropp och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt. 

Anläggningstyp och komponenter Livslängd 

Mark Obegränsad livslängd 

VA-anläggningar  

Ledning 70 år 

Pumpstation 25 år 

Övrigt 10 -30 år 
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Anläggningstyp och komponenter Livslängd 

Gata  

Vägkropp Obegränsad livslängd 

Beläggning 15 år 

Byggnad  

Stomme 60 år 

Tak 30 år 

Fasad/Fönster/dörrar 30 år 

Installationer 20 år 

Invändigt bygg 10 år 

Övrigt  

Konst Obegränsad livslängd 

Maskiner och inventarier 3 -10 år 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. 

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om 

avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. 

Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att 

det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften, 

organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 

tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 

mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 800 kr) och 

gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida 

ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas 

minst ett halvt prisbasbelopp. Rättigheter utan begränsad nyttjandeperiod som t.ex. 

ledningsrätter tas upp som immateriell tillgång oavsett beloppsgräns. Immateriella 

anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och 

eventuell nedskrivning. Förvärvade IT licenser skrivs av linjärt under avtalstiden som är 

3 år. 

 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning 

och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar 

som är utsatta för värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande 

komponenter med ett anskaffningsvärde på minst 1 000 000 kr, med väsentlig skillnad i 

nyttjandeperiod skrivs av separat. 



155 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut - KS 21/0010-2 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut : 1. Bilaga - Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro, Tertialrapport 2 2021 31(44) 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 

redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 

förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 

beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som 

ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 

kommer att leda till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 

för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 

resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning i kommunen. Reservering och uttag från resultatutjämningsreserven 

specificeras i balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med 

riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr 

reserverats inom det egna kapitalet till fonden. 

T.o.m 202108 har 35,8 mnkr tagits ut från fonden. 

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande 

i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda 

liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja 

trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap 

bland kommuninvånarna. 

  202108 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Insättning till social 
investeringsfond  

30 00
0  

15 00
0 

12 00
0 

10 00
0   

10 00
0 

Uttag från sociala 
investeringsfonden -6 505 

-12 
206 -8 054 -1 352 -3 026 -2 637 -2 043   

Ackumulerad social 
investeringsfond 41 177 

47 68
2 

29 88
8 

37 94
1 

24 29
4 

15 32
0 7 957 

10 00
0 

10 00
0 

  

4.2 Noter till resultaträkningen 

  

Noter 202108 202008 202012 

    

Not 3 Verksamhetens intäkter    

Försäljningsintäkter 8 360 19 920 28 679 

Taxor och avgifter 126 529 96 222 187 032 

Hyror och Arrenden 16 571 16 645 25 005 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 118 763 109 185 206 891 

Bidrag/gåvor från privata aktörer  4 547 16 715 

EU-bidrag 403 709 444 
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Noter 202108 202008 202012 

Övriga bidrag 1 492 1 319 1 945 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 35 508 38 372 58 991 

Intäkter från exploateringsverksamhet 14 433 12 118 12 863 

Försäljning tomträtter 362 343 704 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar   7 504 

Jämförelsestörande poster    

I Exploateringsintäkter ingår försäljning exploateringsmark och 
exploateringsbidrag 

14 433 12 118 12 863 

I övriga bidrag ingår erhållna allmänna anläggningar   16 715 

I bidrag och kostnadsersättningar från staten ingår ersättning 
för Covid-19 kostnader 

  34 610 

I taxor och avgifter ingår gatukostnadsersättning 27 028  43 666 

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet   7 504 

Summa verksamhetens intäkter 322 421 299 378 546 774 

    

Not 4 Verksamhetens kostnader    

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -664 063 -656 707 -1 033 021 

Pensionskostnader -82 451 -70 823 -100 608 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -624 -835 -1 122 

Bränsle energi och vatten -22 394 -20 680 -32 086 

Köp av huvudverksamhet -321 682 -296 110 -450 713 

Lokal- och markhyror -95 236 -92 019 -139 142 

Övriga tjänster -116 852 -114 535 -197 070 

Lämnade bidrag -39 501 -36 057 -57 938 

Realisationsförluster och utrangeringar -158   

Övriga verksamhetskostnader -33 587 -49 666 -79 935 

Jämförelsestörande poster    

I verksamhetens kostnader ingår kostnader avseende Covid-
19 

  -44 338 

Summa verksamhetens kostnader -1 376 548 -1 337 432 -2 091 634 

    

Not 5 Avskrivningar    

Avskrivning immateriella tillgångar -3 366 -2 697 -4 162 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -26 316 -20 379 -32 481 

Avskrivning maskiner/inventarier -15 486 -16 044 -23 916 

Avskrivning på leasade inventarier -38   

Summa avskrivningar -45 206 -39 120 -60 559 

    

Not 6 Skatteintäkter    

Allmän kommunalskatt 880 889 847 889 1 271 834 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 3 755 -4 103 -6 877 

Skatteavräkning innevarande år, prognos 15 149 -7 196 -20 972 

Summa skatteintäkter 899 793 836 590 1 243 985 
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Noter 202108 202008 202012 

Slutavräkningsdifferensen för  2020 visar en negativ korrigeringspost med -518 kr per invånare den 1.11 2019 och 
den preliminära slutavräkningen för 2021 visar en positiv avräkning med 755 kr per invånare den 1.11 2020 enligt 
SKR:s prognos (cirkulär 21:31). Jämfört med prognos i april är det en förbätting med 197 kr respektiva 173 kr per 
invånare. 

    

Not 7 Statsbidrag och utjämning    

Inkomstutjämningsbidrag 170 650 172 017 258 025 

Införandebidrag  3 187 4 781 

Regleringsbidrag 59 654 20 018 30 026 

Kostnadsutjämningsbidrag 63 344 47 790 71 685 

Kommunal fastighetsavgift 32 406 31 601 47 264 

Generella bidrag från staten  22 847 60 749 

Avgift till LSS-utjämning -13 772 -14 392 -21 587 

Summa statsbidrag och utjämning 312 282 283 067 450 943 

    

    

Not 8 Finansiella intäkter    

Ränta på likvida medel 456 398 398 

Ränta kravverksamhet 247 387 480 

Ränta utlämnade lån 1 44 64 

Utdelning Kommuninvest AB 245 1 154 1 154 

Borgensavgift Koncernföretag 4 151 4 057 6 197 

Realiserad vinst Vårljus 146  1 124 

Övriga finansiella intäkter 9 -59 -35 

Summa finansiella intäkter 5 254 5 982 9 383 

    

Not 9 Finansiella kostnader    

Ränta upptagna lån -74 -37 -60 

Ränta på leasingskuld -3   

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -2 918 -4 587 -5 447 

Övriga finansiella kostnader -196 -220 -333 

Summa finansiella kostnader -3 191 -4 845 -5 840 

    

Not 10 Extraordinära poster    

    

Inga extraordinära post under 2020 och per 202108    
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4.3 Noter till balansräkningen 

  

Noter 202108 202012 

   

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Ingående Anskaffningsvärde 48 448 45 968 

Inköp 411 542 

Försäljningar   

Utrangeringar   

Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 025 1 939 

Utgående anskaffningsvärde 51 884 48 448 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -40 564 -36 401 

Försäljningar   

Utrangeringar   

Överföringar   

Årets avskrivningar -3 366 -4 162 

Utgående ack. avskrivningar -43 930 -40 564 

   

Utgående redovisat värde 7 954 7 884 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 3 år 3 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

   

Ingående Anskaffningsvärde 1 548 647 1 277 319 

Inköp 4 446 101 835 

Försäljningar   

Utrangeringar   

Överföring från eller till annat slag av tillgång 216 799 169 492 

Utgående anskaffningsvärde 1 769 891 1 548 647 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -354 232 -321 751 

Försäljningar   

Utrangeringar   

Överföringar   

Årets avskrivningar -26 316 -32 481 

Utgående ack. avskrivningar -380 547 -354 232 

   

Pågående arbeten till- och ombyggnad   

Redovisat värde vid årets början 387 690 373 919 

Årets investeringar 162 779 171 720 
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Noter 202108 202012 

Överföring från pågående arbeten -210 788 -157 950 

Redovisat värde vid årets slut 339 681 387 690 

   

Utgående redovisat värde 1 729 025 1 582 105 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 35 år 28 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

Not 13 Maskiner och inventarier   

   

Ingående Anskaffningsvärde 266 057 243 123 

Inköp 16 467 21 162 

Försäljningar -500  

Utrangeringar -569  

Överföring från eller till annat slag av tillgång 6 283 1 772 

Utgående anskaffningsvärde 287 737 266 057 

   

Ingående avskrivningar -181 114 -157 198 

Försäljningar 220  

Utrangeringar 450  

Överföringar   

Årets avskrivningar -15 525 -23 916 

Utgående ack. avskrivningar -195 968 -181 114 

   

Utgående redovisat värde 91 769 84 943 

Därav finansiell leasing 1 011  

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7 år 5 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar   

   

   

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier och andelar   

Upplands-Bro Kommunföretag AB 10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB 9 068 9 068 

Inera AB 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 11 619 11 619 

Summa Aktier och andelar 30 729 30 729 

Långfrisig utlåning   

Mälarkraft AB 4 4 

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 

Källskolan 1 281 1 281 

Hoppetossa Norra AB  145 

Montesoriskolan Pärlan 175 175 
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Noter 202108 202012 

Summa Långfristig utlåning 1 895 2 040 

Bostadsrätter 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar 36 129 36 274 

   

Not 15 Exploateringsfastigheter, förråd   

Tomtmark för försäljning 20 408 22 278 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 138 

Förnödenheter och förråd   

Summa exploateringsfastigheter, varulager 20 546 22 416 

   

Not 16 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 48 789 88 243 

Statsbidragsfordringar 1 492 2 182 

Skattefordringar 13 588 32 928 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 70 607 103 944 

Övriga kortfristiga fordringar 45 924 51 504 

Summa kortfristiga fordringar 180 401 278 800 

   

Not 17 Kassa och Bank   

Kassa 8 8 

Postgiro 8 159 

Bank 63 589 45 785 

Summa Kassa och Bank 63 605 45 952 

Kommunen har tillsammans med koncernbolagen en gemensam checkräkningskredit  50 mnkr. Krediten är för 
närvarande outnyttjad. 

   

Not 18 Eget Kapital   

Ingående balans Eget Kapital 958 656 871 837 

Rättelse av fel  11 561 

Uttag/avslut Social investeringsfond 6 505 12 206 

Reservering Social investeringsfond  -30 000 

Reservering (RUR)   

Eget kapital 965 161 865 604 

IB Resultatutjämningsreserv (RUR) 107 088 107 088 

Uttag (RUR)   

Reservering (RUR)   

Resultatujämningsreserv 107 088 107 088 

IB Social investeringsfond 47 682 29 888 

Uttag/avslut Social investeringsfond -6 505 -12 206 

Reservering Social investeringsfond  30 000 

Social investeringsfond 41 177 47 682 

Årets resultat 114 806 93 052 

Summa Eget Kapital 1 228 232 1 113 426 
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Noter 202108 202012 

   

Not 19 Avsättningar   

Särskild avtalspension 1 396 1 594 

PA/KL och övrig pension 196 236 172 612 

Summa pensioner 197 632 174 207 

Löneskatt 47 945 42 263 

Summa avsatt till pensioner 245 577 216 469 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i 
verksamheten   

   

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar   

Avsättning pensioner (Not 19) 245 577 216 469 

Pensionsavgift individuell del (Not 21) 31 927 41 483 

Pensionsförpliktelser (Not 23) 463 528 464 463 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt 741 033 722 415 

   

Not 20 Långfristiga skulder   

Kommuninvest 140 000 70 000 

Långfristig leasingskuld 856  

Summa lån kreditgivare 140 856 70 000 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter VA 205 083 194 692 

Bidrag SL Infartsparkering  3 996 

Offentliga investeringsbidrag 7 897 4 255 

Förutbetalda exploateringsintäkter  2 944 

Summa förutbetalda intäkter 212 980 205 886 

Summa långfristiga skulder 353 836 275 886 

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande 
tillgång har. Förutbetalda exploateringsintäkter upplöses när kommunen fullgjort sina åtaganden 

   

Not 21 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 35 518 124 237 

Moms 4 673 5 736 

Personalens skatter, avgifter 37 181 40 043 

Semester, övertidsskuld m.m 34 424 65 342 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 31 927 41 483 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 28 619 31 405 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 83 994 65 385 

Balanserat resultat VA  -5 418 

Balanserat resultat renhållningen  2 529 

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut 25 000 25 000 

Kortfristig del av leasingskuld 155  

Negativ avräkning skatteintäkter 1 971 40 157 
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Noter 202108 202012 

Övrigt 18 323 16 696 

Summa Kortfristiga skulder 301 784 452 594 

   

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter   

Kungsängens Tennisklubb 590 590 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 

Brf i HSB 18 167 18 167 

AB Upplands-Brohus 925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag 127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter 832 000 832 000 

Österhöjdens Garage AB 21 000 21 000 

Brandkåren Attunda 21 179 21 886 

Summa 1 946 286 1 946 993 

   

Not 23 Pensionsförpliktelser   

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 373 031 373 783 

Löneskatt 90 497 90 680 

Summa 463 528 464 463 

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner som per 2021-
06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 532 634 758 387 kr kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 2 315 692 617 kronor (0,435 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 2 372 593 551 kronor (0,434 %). 

  

4.4 Leasing 

  

Leasingavgifter 202108   

lös egendom    

Operationell leasing    

Framtida 
minimileaseavgifter 
förfaller enligt följande: 

   

Inom 1 år 2 088 724   

Senare än 1 år men inom 
5 år 

1 871 400   

Senare än 5 år 0   

Totalt 3 960 124   
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Leasingavgifter 202108   

    

Leasing    

lös egendom    

Finansiell leasing    

    

Totala minimileaseavgifter 1 039 347   

Framtida finansiella 
kostnader 

-28 767   

Nuvärdet av 
minimileaseavgifterna 

1 010 581   

    

    

Nuvärdet av 
minimileaseavgifterna 
förfaller enligt följande: 

   

Inom 1 år 154 913   

Senare än 1 år men inom 
5 år 

855 668   

Senare än 5 år 0   

Totalt 1 010 581   

  

4.5 Kassaflödesanalysens noter 

Årets kassaflöde visar en ökning av likvida medel med 17,6 mnkr. Likvida medlen är 

vid periodens början 46 mnkr och vid periodens slut 63,6. 

Den löpande verksamheten har genererat ett positivt kassaflöde med 145,7 mnkr medan 

investeringsverksamheten har ett negativt kassaflöde med 199 mnkr. 

Finansieringsverksamheten har visat ett positivt kassaflöde med 71 mnkr då nya lån 

upptagits med 70 mnkr och en leasingskuld uppgår till 0,9 mnkr. 
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5 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna 
  

(tkr) Budget 202108 Redovisat 202108 Budgetavvikelse 202108 
Avvikelse 

202008 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Revision 793  263  530 0 530 498 

Kommunledn. -
kontoret 126 119 34 527 125 267 36 436 853 1 908 2 761 6 554 

Samhällsbygg-
nadskontoret 
(ks) 20 300 15 974 25 848 51 301 -5 548 35 327 

29 77
9 9 289 

Försäljning 
tomträtter 117 433  362 117 -71 46 26 

Kommun-
styrelsen 146 536 50 935 151 114 88 099 -4 578 37 164 

32 58
6 15 870 

Bygg- och 
miljönämnden 12 554 9 340 12 483 8 882 71 -458 -387 -1 646 

Gymnasieskola 186 855 100 768 184 570 102 676 2 285 1 908 4 193 -76 

Gymnasie-
särskola 7 860 47 7 000 74 860 27 887 176 

Vuxen-
utbildningen 24 348 10 087 25 591 10 977 -1 243 890 -352 604 

Gymnasie- 
och 
vuxenutbild-
ningsnämnden 219 063 110 902 217 161 113 727 1 902 2 825 4 728 704 

Kultur- och 
fritids-
nämnden 65 284 5 280 61 845 5 038 3 439 -242 3 197 5 675 

Social-
nämnden 221 671 48 913 223 625 45 559 -1 954 -3 354 -5 308 -16 961 

Ekonomiskt 
bistånd 20 333 333 19 565 424 768 91 859 -8 288 

Tekniska 
nämnden, 
skatte-
finansierat 47 420 4 841 43 263 3 988 4 157 -853 3 304 5 839 

Vatten- och 
avlopps-
verksamhet 39 338 41 438 43 201 33 055 -3 862 -8 383 

-12 
245 -6 571 

Avfalls-
verksamhet 20 332 22 419 20 476 23 285 -143 866 722 5 197 

Tekniska 
nämnden 107 091 68 698 106 939 60 328 151 -8 370 -8 219 4 466 

Utbildnings-
nämnden 928 265 454 462 928 388 477 295 -123 22 834 

22 71
1 26 168 

Äldre- och 
omsorgs-
nämnden 234 601 88 005 220 568 81 690 14 033 -6 315 7 718 -22 069 

Nämnder 1 956 191 836 868 1 941 951 881 043 14 240 44 175 
58 41

5 4 416 

Internränta  6 600  9 145  2 545 2 545 338 

Semester-
löneskuld m.m   9 529 1 174 -9 529 1 174 -8 356 -4 461 
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(tkr) Budget 202108 Redovisat 202108 Budgetavvikelse 202108 
Avvikelse 

202008 

Personal-
kostnader 
(pensioner, 
försäkringar 
m.m) 17 360  32 824  -15 464  

-15 
464 -5 104 

Oförutsedda 
kostnader 13 333    13 333 0 

13 33
3 7 069 

Kommun-
gemensam 30 693 6 600 42 353 10 319 -11 660 3 719 -7 941 -2 158 

Driftredovisning 
kommunen 1 986 885 843 468 1 984 304 891 362 2 580 47 894 

50 47
4 2 258 

Skatteintäkter 
och bidrag, 
netto  1 177 451  1 212 075  34 625 

34 62
5 2 458 

Finansnetto  1 816  2 178  362 362 -1 043 

Finansiering 0 1 179 267 0 1 214 254 0 34 987 
34 98

7 1 415 

Totalt 1 986 885 2 022 735 1 984 304 2 105 615 2 580 82 881 
85 46

1 3 673 

Resultat  35 850  121 311   
85 46

1 3 673 

Social 
investerings-
fond 17 682  6 505      

Resultat enligt 
resultat-
räkningen  18 168  114 806     
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6 Investeringsredovisning 
  

  
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2020 

Redovisat 
202108 

Budget 
2021 

Kvar av 
budget 

2021 

 Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram KS oförutsett 6 200 0 0 6 200 6 200 

Bredbandsutbyggnad 1 000 120 0 880 880 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 0 383 3 000 2 617 

Ökad digitalisering 10 000 0 304 10 000 9 696 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 7 783 1 390 1 661 6 393 4 732 

Restaurering av Lejondalssjön 8 000 -3 245 9 525 11 245 1 720 

Restaurering Örnässjön 1 000 0 0 1 000 1 000 

Utveckling av Björknäs camping 1 500 0 2 748 1 500 -1 248 

      

Exploateringsprojekt 20 000  95 230 20 000  

Internleasing datorer till verksamheten*)   2 988   

Investeringar finansierade av statliga bidrag   136   

Kommunstyrelsen 58 483 -1 735 112 976 60 218 25 597 

Gymnasieskolan 2 336 0 0 2 336 2 336 

Vuxenutbildningen 500 0 0 500 500 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 836 0 0 2 836 2 836 

Inventarier bibliotek 200 0 0 200 200 

Underhåll fastigheter fritid 2 000 0 333 2 000 1 667 

Underhåll fastigheter kultur 2 000 0 0 2 000 2 000 

Konstgräs Bro IP 2 500 0 55 2 500 2 445 

Arbetsfordon idrottsplatser 300 0 364 300 -64 

Renovering av ridhuset 2 300 0 2 454 2 300 -154 

Återuppbyggnad Friluftsgård Lillsjön 13 500 723 6 717 12 777 6 060 

Upprustning Kvistaberg 3 925 158 1 856 3 767 1 911 

Sporthall anpassad för bordtennis 82 731 75 485 828 7 246 6 418 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 77 0 146 146 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 240 300 60 

Kultur- och fritidsnämnden 109 979 76 443 12 848 33 536 20 688 

Vuxen 30 0 0 30 30 

Barn/Unga/Familj 30 0 34 30 -4 

Funktionsnedsättning 250 0 0 250 250 

Socialpsykiatrin 300 0 0 300 300 

Övergripande- Lås och larm 350 0 0 350 350 

Övergripande -servicehuslägenheter 500 0 0 500 500 

Socialnämnden 1 460 0 34 1 460 1 426 

TN att fördela 535 0 0 535 535 

Gatubelysning 4 000 1 998 997 2 002 1 005 

Beläggningsunderhåll 8 985 3 767 1 685 5 218 3 534 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2020 

Redovisat 
202108 

Budget 
2021 

Kvar av 
budget 

2021 

Lekplatser 4 261 963 207 3 298 3 090 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 1 476 859 2 704 1 845 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 27 349 5 907 15 924 21 442 5 517 

Parkeringspaketet Kungsängen 877 493 2 293 385 -1 908 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 403 1 178 3 442 2 264 

Investering till upplag 500 170 0 330 330 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängen C ombyggnad lekyta 700 0 63 700 637 

Drönare 200 0 0 200 200 

Fordon 800 0 0 800 800 

Tekniska nämnden skattefinansierat 57 732 15 177 23 206 42 555 19 350 

Inköp av avfallskärl 13 000 5 445 8 788 7 555 -1 233 

Nya containrar kretsloppscentraler 510 0 0 510 510 

Avfall 13 510 5 445 8 788 8 065 -723 

Diverse inv. Maskiner 500  0 500 500 

Pumpstationer 12 817 2 081 542 10 736 10 194 

Tillskottsvatten 7 500 0 145 7 500 7 355 

LPS-pumpar ospecificerat 5 531 1 031 71 4 500 4 429 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 149 503 731 4 070 148 772 144 702 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 29 030 9 168 1 286 19 862 18 576 

Vattenkiosker 1 193 104 0 1 089 1 089 

Dagvatten 27 832 4 570 1 522 23 262 21 740 

Nya ledningar ospec & Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 27 402 14 536 2 046 12 866 10 820 

Utökat VA-verksamhetsområde 62 922 109 13 681 62 814 49 133 

Ådö utbyggnad 43 172 4 976 2 827 38 197 35 370 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 1 066 0 8 934 8 934 

Nya fordon 6 610 2 261 0 4 349 4 349 

Parken i Gröna dalen 12 500 1 471 527 11 030 10 503 

Norrvattens ledningflytt 10 000 1 019 2 003 8 981 6 978 

Tjusta 2 905 5 240 2 900 2 661 

Anläggningsavgifter 0  -6 566 0  

Nya ledningsrätter 0  143 0 -143 

Vatten- och avloppsverksamhet 409 417 43 127 22 536 366 291 337 188 

Tekniska nämnden 480 659 63 749 54 529 416 911 355 815 

Larm och säkerhet 1 271 0  1 271 1 271 

Inventarier till nya paviljonger 600 0  600 600 

Inventarier och utrustning förskolor och skolor 2 500 0 1 090 2 500 1 410 

IKT-satsningar förskolor och skolor 3 500 0 612 3 500 2 888 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 85 0 4 85 81 

Modernisering av kök, utrustning 500 0 228 500 272 

Utbildningsnämnden 8 456 0 1 934 8 456 6 522 
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Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2020 

Redovisat 
202108 

Budget 
2021 

Kvar av 
budget 

2021 

Vård- och omsorgboende inkl HSE 1 270 0 97 1 270 1 173 

Hemtjänst 150 0 0 150 150 

Förebyggande enheter 180 0 0 180 180 

Övergripande 300 0 0 300 300 

Äldre- och omsorgsnämnden 1 900 0 97 1 900 1 803 

      

      

Investeringsredovisning totalt 663 773 138 457 182 418 525 317 414 687 

*) Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen 
men finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-
kostnader, därav finns ingen investeringsbudget.    
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1 Ansvarsområde och organisation 

Cheferna inom kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att 

miljöarbetet leds, utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. 

Kommunledningsgruppen leds av kommundirektören och i gruppen ingår bland annat 

kommunens kontorschefer samt VD för det kommunala fastighetsbolaget. Cheferna 

ansvarar även för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, 

och återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 

Styrningen av miljöarbetet sker till stor del genom miljögruppen som i sin tur leds av 

miljöstrateg och består av utsedd representant inom varje kontor samt kommunala 

bostadsbolaget. Miljöstrategen utvecklar och samordnar det systematiska 

ledningsarbetet och fungerar som stöd både till kommunledningsgrupp och miljöombud. 

Miljöombudet medverkar till ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt 

delta vid miljögruppens möten, bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i 

kontorets mål- och budgetarbete, samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om 

detta vid sitt kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 

Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 

för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Årlig revision av det 

systematiska miljöarbetet planeras till oktober 2021. 

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 

inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 

näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår för 

perioden 2021-2022 i en klustersamverkan med Sollentuna, Upplands Väsby och 

Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret ansökt om och blivit beviljade bidrag från 

Energimyndigheten för att tillse att invånare får den service och information de behöver 

för att underlätta energieffektivisering och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp 

i atmosfären. 

2 Kommunens miljöarbete till och med 31/8 

En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger 

till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex 

betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer 

har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som 

helhet kan nå sina mål. En ny miljöutredning har tagits fram och blev klar 2021. Från 

denna kommer nya aspekter och en ny miljöpolicy att arbetas fram under 2021. 

Upplands-Bro kommun är en miljödiplomerad kommun sedan 2019. Kommunen 

genomgick då revision och förblev godkända även under 2020. Samtliga verksamheter 

kallas till revision uppdelat på en femårsperiod. Kommunikation och förankring av 

miljöarbetet mellan arbets- och ledningsgrupper inom organisationen behöver ske 

löpande under året för att fortsätta förbättra den positiva miljöpåverkan och samtidigt 

minska den negativa. 

Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och 

ansvarat för kartläggning av arbetet med rådgivning till invånare gällande 

energieffektivisering. Samtliga genomförda inslag har bidragit till att föra vidare 

kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som finns. 

Kommunens invånare har möjlighet att vända sig till den centrala energi- och 
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klimatrådgivningen för vidare stöd i hur de kan gå tillväga för att öka sin 

energieffektivitet eller byta till förnyelsebara energikällor. Sedan 2021 kan kommunens 

invånare även vända sig direkt till en anställd person inom klustret. 

3 Viktiga händelser under året 

Miljöutredning. Miljöutredningen ligger till grund för det systematiska miljöarbetet 

inom kommunen. I mars 2021 blev den nya klar och utifrån denna kommer aspekter och 

miljöpolicy att arbetas fram. 

Energi- och klimatrådgivningen. Genom den nya klusterbildningen har vi tillsammans 

sedan 2021 en person anställd som arbetar för samtliga fyra kommuners energi- och 

klimatrådgivning. Planen för 2021 och 2022 är att fortsätta med rådgivning till 

bostadsrättsföreningar, villaägare och företag, arbeta med lagfartsprojekt, informera om 

möjligheten till studiebesök på Tekniska museet, delta i projektet cykelvänligast, 

kartläggning av fastigheter som omfattas av lagkravet kring EPBD2, arbeta för en bättre 

webbsida, hålla seminarier om solenergi och laddinfrastruktur samt hålla 

näringslivsträffar och andra gemensamma träffar. 

Earth Hour-veckan. Även 2021 har präglats av digitala evenemang på grund av Covid-

19. Följande kunde genomföras: Utställning av energi- och klimatrådgivningen i 

Kontaktcenter i Kungsängen hela veckan, digital kampanj om kommunens arbete för 

miljön med nyheter varje dag med rubriker: miljön i fokus!, så satsar kommunen på 

ökad cykling, solpaneler – tänk på det här!, nya fyrfackskärlen ger goda miljövinster, 

därför väljer kommunen ekologiskt! Inom kulturen skapades två 

kulturmiljöpromenader, en i Kungsängen och en i Bro, ett författarbesök med Björn 

Wiman om hans bok ’Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet’, och en 

Rock- och popkonsert. 

 

Fossilfritt 2030. Genom samverkan når vi längre. Upplands-Bro kommun är med i det 

treåriga samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som syftar till att stötta deltagande 

organisationer i arbetet med att ställa om till hållbara och fossilfria transporter. Under 

1,5 år har beställare, nyckelpersoner för olika funktioner och chefer kunnat ta del av 

stöd kring framtagande av fordonspolicy, omställning till fossilfri fordonsflotta, 

upphandling av olika transporter, upphandling digitala körjournaler, projekt inom 

hållbart resande, information om elektrifiering, m.m. Projektet pågår fram till slutet 

2022. 

 

Miljöstipendiet. Miljöstipendiet kunde för 2019 utses och värdiga stipendiater var 

Förening och anläggning samt Kulturscen, båda inom Kultur och Fritidskontoret. 

Förening och anläggning för sitt gedigna och väl utarbetade arbetssätt för att minska 

förekomsten av granulat utanför konstgräsplanerna, och Kulturscen för sitt engagemang 

att i flertalet av sina kulturevenemang sprida budskapet om en miljövänlig plats att leva 

på. Vi är stolta och glada över all kunskap om miljö och det engagemang för densamma 

våra kollegor sprider i sitt arbete för Upplands-Bro kommun. 
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1 Sammanfattning 

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 

beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje 

och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det 

gemensamma välfärdsarbetet. 

Trots att kommunen fortsätter att växa har antal medarbetare inte gjort det. Sedan 

motsvarande period förra året har antalet medarbetare som är tillsvidare- eller 

visstidsanställd med månadslön minskat med 13 personer, från 1994 medarbetare till 

1981. 

Det är 1 720 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 

8. De månadsanställda som är visstidsanställda är 261 personer - minskning med 21 

personer. 

Under 2021 har rekryteringsfunktionen inom kompetensenheten arbetat med 20 

specialist- och chefsrekryteringar. 

Vikariefunktionen inom kompetensenheten arbetar med rekryteringar av timvikarier till 

våra verksamheter. Under våren 2021 har vi anställt drygt 100 timvikarier. 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 

att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 

tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 

ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla 

medarbetare. 

2 Personalstatistik 

Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform 2021-08 2020-08 2019-08 

Tillsvidareanställda 1 720 1 712 1 687 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 261 282 265 

Totalt 1 981 1 994 1 952 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 

Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform 2021-08 2020-08 2019-08 

Tillsvidareanställda 1 659 1 655 1 632 

Tidsbegr.månadsanställda 232 246 224 

Timanställda 67 87 101 

Totalt 1 958 1 988 1 957 

Könsfördelning 2021-08, tillsvidareanställda medarbetare 

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidareanställda 79,8 20,2 

Kommunledningsgruppen 69,2 30,8 
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3 Dagens och framtidens kompetens 

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare 

med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet 

utvecklas Upplands-Bro. Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på 

arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, 

rekrytera, motivera och behålla personal samt arbetar med arbetsgivarvarumärke. 

Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, för dem som är intresserade av 

ledarskap. För att bli antagen sker en urvalsprocess, som bland annat innefattar testning. 

Detta program startas upp vart annat år och sträcker sig över två terminer. På grund av 

pandemin sköts vårens träffar upp och avslutet blir istället under hösten 2020. 

Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 

medarbetare deltar vi i Medarbetarakademin, i samarbete med tre grannkommuner. 

Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 

deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 

egna arbetet hänger ihop med andras samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 

Även medarbetarakademins avslut blev framflyttat till hösten 2020. Nästa omgång 

startar upp hösten 2021. 

Ledarskap 

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att: 

• driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 

• skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i 

• efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 

• hålla budget 

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den komplexa 

omvärld som vi alla befinner oss i. 

Kommundirektören har ett ledarforum som har träffats fem gånger hittills under 2021. 

Ytterligare tre träffar är inplanerade. Dessa tillfällen även går att delta i via länk. Här 

skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 141 Tertialrapport 2 - 2021 med 
delårsbokslut 

 Dnr KS 21/0010 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 

augusti 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

deltar inte i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första åtta 
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 
nämndernas resultat under januari till augusti och helårsprognos.  

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 121,3 mnkr exklusive sociala 
investeringsfonder. Om kostnader avseende de sociala investeringsfonderna 
inräknas blir resultatet 114,8 mnkr. 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mnkr (12,1 

mnkr) samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 
38,5 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott med 58,4 mnkr (inklusive 
exploateringsersättningarna). Kommunen har en positiv budgetavvikelse 

avseende skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 34,6 mnkr.  

Sammantaget beräknas enligt helårsprognosen kommunen ha en positiv 
avvikelse mot budget på 64,9 mnkr. Största orsaken till överskottet är 

beräknade exploateringsintäkter med 46 mnkr och ökade skatteintäkter med 
52,1 mnkr. Förklaringen till ökade skatteintäkter är dels att befolkningen var 
större den 1 november 2020 än budgeterat och dels av att skatteprognosen för 

både 2020 och 2021 är bättre än prognosen som användes i budgeten. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-11 



155 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut - KS 21/0010-10 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-27-1--20 - Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 0-27-1--20 - Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut

 

PROTOKOLLSUTDRAG 33 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

 Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommun  

 Tertialrapport 2 2021 Kommunstyrelsen  

 Tertialrapport 2 2021 Bygg- och miljönämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Kultur- och fritidsnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Socialnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Tekniska nämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Utbildningsnämnden  

 Tertialrapport 2 2021 Äldre- och omsorgsnämnden  

 Miljöbokslut Tertial 2 2021 

 Personalbokslut Tertial 2 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till 

augusti 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

 
Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY översiktligt granskat Upplands-Bro 
kommuns delårsrapport per 31 augusti 2021. 

Efter genomförd granskning gör vi följande iakttagelser: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade 
finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 2021 samt av dess 
finansiella resultat för perioden januari-augusti 2021.  

 Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av kommunens 
ekonomi samt bra information om den förväntade utvecklingen med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller beskrivning av respektive 
nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild av verksamheten 
och uppföljningen av målen. 

 Kommunen har flertalet övergripande mål som är både finansiella och 
som bedömning för god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är 
prognosen att Upplands-Bro inte kommer att klara ett av dessa mål till 
följd av att tre nämnder visar en negativ prognos på helårsbasis.   

 Resultatet för perioden uppgår till + 114,8 mkr inklusive social 
investeringsfond och prognosen för året är ett resultat om 73,7 mkr. I 
delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mkr samt 
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 38,5 
mkr.  

 Balanskravet uppnås per 31 augusti 2021, med ett balanskravsresultat på 
114,7 mkr.  

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. 
Dokumentationen har varit god och upprättad tidsplan har följts. 
Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk analys i delårsbokslutet med 
kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en översiktlig granskning av 
delårsbokslutet per 31 augusti 2021. Delårsbokslutet är ett bokslut som 
kommunen är skyldig att upprätta enligt kommunallagen och lagen om kommunal 
redovisning.  

2.2 Uppdrag och syfte 

Enligt kommunallagens 12 kap 2§ ställs krav på att revisorerna ska bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas bedömning och 
rapporten från de sakkunnigas granskning ska biläggas delårsrapporten inför 
fullmäktiges behandling av densamma.  

En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommun-
fullmäktige i budget och i planer har fastställda riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  

Revisorernas uppdrag är att: 

 bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, 

 bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen 
kan uppnås, 

 bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och 
inriktningar för verksamheten kan nås samt 

 bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god redovisningssed för 
kommuner.  

2.3 Avgränsning och metod 

Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk 
granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden. Intervjuerna har 
utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget 
och prognoser.  

Granskningen har även inriktats på om kommunens delårsrapport är upprättad 
enligt lagen om kommunal redovisning, enligt rekommendationer från rådet för 
kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar.  
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3 Analys av resultat och prognos i delårsbokslutet 

3.1 Utfall för perioden – Upplands-Bro 

 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 121,3 mkr, vilket kan jämföras med 
resultatet för delårsbokslutet föregående år som då uppgick till 50,1 mkr. De 
högre intäkterna är en direkt följd av erhållen gatukostnadsersättning, ökade 
bidrag och kostnadsersättningar från staten samt högre exploateringsintäkter. 
Kommunen har fortsatt ett positivt resultat och prognosen för helåret visar på ett 
positivt resultat om 73,7 mkr varpå det inte har skett något ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserven under perioden.  

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget och prognos 
har i all väsentlighet kunnat analyserats. 
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3.2 Resultaträkningen 

 

 

Upplands-Bro resultaträkning per 2021-08-31, T2 

  

Resultaträkning (TSEK) Budget   

2021-08-31 

 

Utfall  

2021-08-31 

Utfall  

2020-08-31 

Förändring Kommentar 

Verksamhetens intäkter 

261 153 322 421 

 

 

299 378 

 

 

23 042 

Merparten av intäkterna utgörs av bidrag (121 

MNKR), taxor och avgifter (127 MNKR) och 

försäljning av verksamhet samt entreprenad (36 

MNKR).  

Verksamhetens kostnader 

-1 378 042 -1 376 548 

 

 

-1 337 432 

 

 

-39 116 

Större delposter avser löner och sociala avgifter 

(664 MNKR), köp av huvudverksamhet (322 

MNKR) samt kostnader kopplade till övriga 

tjänster (117 MNKR). 

Avskrivningar 

-44 203 -45 206 

-39 120 -6 086 

Avskrivningar har ökat med 6,1 MNKR gentemot 

förgående år till följd av årets investeringar och 

aktiveringar. 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 161 092 -1 099 333 

 

-1 077 173 

 

-22 160 
 

Skatteintäkter 

872 928 899 793 

 

836 590 

 

63 203 

Skatteintäkterna har ökat med 63 MNKR (7,6%) 

vilket förklaras huvudsakligen av ett ökat antal 

invånare i kommunen.  

Generella statsbidrag & 

utjämning 
 

304 523 312 282 

 

 

 

283 067 

 

 

 

29 215 

Generella bidrag från staten består mestadels av 

inkomstutjämningsbidrag (171 MNKR), 

kostnadsutjämningsbidrag (63 MNKR). 

Förändringen gentemot föregående år beror 

framförallt på att regleringsbidrag har ökat med 40 

MNKR i jämförelse med samma period under 

2020.   

Verksamhetens resultat 16 359 112 742 42 484 70 258  

Finansiella intäkter 

6 004 5 254 

 

5 982 

 

-728 

Finansiella intäkter består framförallt av 

borgensavgifter (4 MNKR). Utdelningar har 

minskat med 1 MNKR gentemot föregående år. 

Finansiella kostnader 

-4 195 -3 191 

 

-4 845 

 

1 654 

Posten utgörs av diverse räntekostnader. 

Minskningen är en följd av lägre räntor på 

pensionsavsättningar inkl. löneskatt.    

Årets resultat inklusive 

social investeringsfond 
 

18 168 114 806 43 621 71 185  

Medel från social 

investeringsfond 
17 682 6 505 6 498 7 

Inga extraordinära poster finns likt föregående år. 

Den sociala investeringsfonden har ökat i 

jämförelse mot samma period 2020 med ett belopp 

motsvarande uttag under 2021.  

Årets resultat 35 850 121 311 50 119 71 192  
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3.3 Resultatprognos 

Det prognostiserade resultatet för helåret 2021 inom kommunen förväntas uppgå 
till 73,7 MNKR inklusive realisationsvinster. Detta kan jämföras mot årets 
budgeterade resultat om 8,8 MNKR vilket medför en avvikelse om +64,9 MNKR.  

De största avvikelserna mot budget inom helårsprognosen är hänförlig till 
skatteintäkter och bidrag om +52,1 MNKR samt Samhällsbyggnadskontoret om 
+37,5 MNKR. Det noteras även en negativ avvikelse kopplat till 
pensionskostnader om – 16 MNKR vilket är en följd av förändrade livslängds-
antaganden från KPA som förklarar det ökade kostnaderna. Socialnämnden 
förväntas ha en negativ budgetavvikelse om -6 MNKR vilket är en följd av ökade 
kostnader för externa placeringar och integration samt ökade personalkostnader 
för bl.a. sjukskrivningar. 

 Tabellen nedan visar prognos för driftsbudget för nämnderna.   

 

 

3.4 Balansräkningen 

Upplands-Bro kommuns balansräkning år 2021   
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TILLGÅNGAR (TSEK) 2021-08-31 2020-12-31 Förändring Kommentar 

Anläggningstillgångar     

Immateriella 

anläggningstillgångar 
7 954 7 884 70 

Ökade överföringar från annat slag av tillgångar 

resulterar i ökade immateriella 

anläggningstillgångar.   

Byggnader och mark 1 729 025 1 582 105 146 920 

Förändring till följd av aktivering av pågående 

arbete resulterarar i ökade tillgångar i form av 

byggnader och mark 

Maskiner och inventarier 91 769 84 943 6 826 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 

resulterar i en ökning av maskiner och inventarier.    

Finansiella 

anläggningstillgångar 
36 129 36 274 -145 

Avser likt tidigare år innehav i dotter- och 

intresseföretag. Minskningen beror på att 

långfristig fordran gentemot Hoppetossa Norra AB 

har betalats. 

Summa anläggningstillgångar 1 864 877 1 711 206 153 671 

Ökning till följd av årets aktivering i mark, 

byggnader och tekniska anläggningar från 

pågående arbete.  

Omsättningstillgångar     

Exploateringsfastigheter, 

varulager 
20 546 22 416 -1 870 

Minskningen beror på att tomtmark har 

omklassificerats till markreserv.   

Kortfristiga fordringar 180 401 278 800 -98 399 

Minskningen förklaras av minskad försäljning 

vilket påverkar kundfordringar samt minskade 

verksamhetskostnader vilket medför lägre 

ingående moms och således lägre skattefordringar. 

Detta är även ett resultat av generella timing 

effekter av fakturering.  

Kassa och bank 63 605 45 952 17 653 

Kassan har ökat till följd av bl.a. minskade 

kortfristiga fordringar och ett större lån som tagits 

från Kommuninvest för att motverka 

likviditetsbrist pga. framtunga 

exploateringsprojekt under 2020. 

Summa omsättningstillgångar 264 552 347 169 -82 617  

SUMMA TILLGÅNGAR 2 129 429 2 058 375 71 054  

  



155 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut - KS 21/0010-2 Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut : Granskning av delårsrapport.pdf

 

 

  

                                                                                                                                       8  

 

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER (TSEK) 
2021-08-31 2020-12-31 Förändring Kommentar 

Eget kapital 1 228 232 1 113 426 114 806 Ökningen motsvarar det positiva resultatet per T2. 

varav årets resultat 114 806 93 052 21 754  

Avsättningar  245 577 216 469 29 108 

Avser framförallt avsättning för pensioner och 

tillhörande löneskatt som ökat till följd av ändrade 

livslängdsantaganden enligt prognos från KPA.  

Långfristiga skulder 353 836 275 886 77 950 

Ett nytt lån har tagits från Kommuninvest för att 

motverka likviditetsbrist. Beror främst på 

framtunga exploateringsprojekt.  

Kortfristiga skulder 301 784 452 594 -150 810 

Förändringen beror bl.a. på minskade 

leverantörsskulder och semesterlöneskulder vilket 

förklaras av lägre investeringsvolymer och timing 

effekt vad gäller semesteruttag i jämförelse mot 

perioden runt årsbokslutet.  

Summa skulder  655 620 728 480 -72 860  

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 
2 129 429 2 058 375 71 054  

 

3.5 Förvaltningsberättelse 

Kommunen ska enligt Lag om kommunal redovisning (13 kap) i sin delårsrapport 
avge en förenklad förvaltningsberättelse. Av denna ska framgå händelser av 
väsentlig betydelse, kommunens förväntade utveckling, helårsprognos i 
förhållande till budget samt bedömning och prognos gällande 
balanskravsresultatet. 

Delårsrapporten innehåller en strukturerad redogörelse för bedömd 
måluppfyllelse gällande kommunfullmäktiges övergripande mål med tillhörande 
nämndmål. Varje mål har i likhet med tidigare år bedömts på en tregradig skala. 
Redogörelsen styrks i huvudsak genom en narrativ beskrivning av vidtagna 
åtgärder och aktiviteter. Vissa indikatorer mäts på helårsbasis och konkreta 
mätetal finns därför inte tillgängliga i delårsrapporten. Revisorerna gör en slutlig 
bedömning av uppföljningen av måluppfyllelsen i samband med granskningen av 
årsbokslutet. 

Av delårsrapporter framgår tydligt hur periodens resultat och helårsprognosen 
förhåller sig till den budget som fastställs för respektive nämnd och den 
kommungemensamma verksamheten. Inga närmare förklaringar ges till 
nämndernas utfall och prognos utan denna information återfinns i respektive 
nämnds interna delårsrapport. 

Som viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning lyfts 
särskilt konjunkturen och utvecklingen av smittspridningen kopplat till Covid-19. 
Det konstateras att det kommer dröja flera år innan arbetsmarknaden är 
återhämtad efter pandemin men att prognosen visar en markant förbättring under 
2021. En av de främsta förklaringarna till det positiva ekonomiska resultatet var 
att skatteintäkterna ökade med mer än vad som var förväntat.  
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Balanskravsresultatet har utretts och i delårsrapporten framgår prognos för 
helåret (se 4.2). 

4 Kommentarer rörande måluppfyllelse 

4.1 Lagstadgade krav 

Följande gäller för samtliga kommuner: 

 att kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

 att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

 att kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.  

Kommunallagen ställer krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god 
ekonomisk hushållning säkerställs och på behovet av att få en ökad långsiktighet 
i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, ”balanskravet”, är lagstadgat. Avstämning av 
balanskravet ska göras i delårsrapporten och i årsredovisningen.  

4.2 Avstämning av balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning av balanskravet, vilket 
innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid 
avstämning av det lagstadgade balanskravet ska nedskrivningar beaktas enligt 
försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort.  

Balanskravet uppfylls per 31 augusti 2021 då man redovisar ett överskott om 
114,6 mnkr och ett prognostiserat resultat om 61,7 mkr på helårsbasis. Således 
inga uppenbara indikationer på att balanskravet inte skulle uppnås under år 
2021. 

4.3 Finansiella mål 

Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Kommunen ska även ange mål och riktlinjer för 
verksamheten. Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är årsplanen och 
de finansiella målen som kommunfullmäktige har beslutat om. Upplands-Bro har 
flertalet övergripande mål för God ekonomisk hushållning och balanskrav: 

 Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2% av 
verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till 
kommunens resultatutjämningsreserv. 

 Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen 
tidigare har avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av 
minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30% av tidigare 
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

 Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 
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 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 

 Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, 
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, 
minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under 
anläggningarnas livslängd.  

 Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom de 
ekonomiska ramarna. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas 
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med 
stor kostnadsmedvetenhet.  

Enligt delårsrapporten uppnår kommunen sex av sju mål: 

Gällande målet ” Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska 
uppnås inom ekonomiska ramar” beskrivs vilka nämnder som bidrar till att målet 
inte uppfylls, vilket är en följd av att framför allt att Socialnämnden prognostiserar 
ett underskott på -6 mnkr. Tekniska nämnden (-3,4), Bygg- och miljönämnden (-
2,4) redovisar även dem ett mindre budgetunderskott. 

5 Bokslutsprocessen 

Kommunen upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.  

Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som 
årsbokslutet 2020. Delårsrapporten uppfyller i all väsentlighet gällande lagkrav, 
rekommendationer och anvisningar.  

Redovisningsansvariga för respektive nämnd sammankallas regelbundet för att 
gå igenom aktuella frågor samt för genomgång inför delårs- och årsbokslut. 
Denna dialog bedöms vara en viktig del för att säkerställa ett likformigt arbetssätt.  

Anvisningarna inför delårsbokslutet är tydliga och strukturerade. Vår uppfattning 
är att dessa följs av nämnderna och förvaltningarna, en ekonomiskanalys lämnas 
av samtliga nämnder och bolag. Upplands-Bro har enligt vår bedömning en 
ändamålsenlig bokslutsprocess för upprättande av ett delårsbokslut. Leverans av 
material har skett i enligt med upprättad tidplan.  

5.1 Klassificering Statsbidrag 

Kommunen har under 2021 erhållit 8,8 mnkr i statsbidrag från Socialstyrelsen i 
syfte att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. Inom anvisningarna 
anges att erhållna medel ej kommer att återkrävas, att medlen får nyttjas utifrån 
lokala behov i syfte att möjliggöra utveckling och förbättring av verksamheten. 
Kommunen ska sedan återkomma till Socialstyrelsen via ett webbformulär kring 
hur mycket medel som använts och till vilken/vilka målgrupper eller 
verksamheter. 

Kommunens bedömning är att finns ett tydligt ändamål och ett 
återrapporteringskrav vilket har medför att man har redovisat erhållna medel som 
en verksamhetsintäkt inom delårsbokslutet. 
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Vår bedömning är att detta borde redovisas som ett generellt statsbidrag till följd 
av att det ej återfinns något återbetalningskrav av erhållna medel, det är upp till 
kommunen hur medlen ska nyttjas inom det anvisade området samt att det 
saknas ett tydligt motprestationskrav då man endast ska uppge hur medlen 
nyttjats. Beaktat detta anser vi att med hänvisning till RKR 2 intäkter det erhållna 
bidraget borde redovisas inom Generella statsbidrag och inte inom 
verksamhetensintäkter.  

Det ska dock noteras att bidraget nyttjats inom den anvisade området varpå detta 
är en redovisningsmässig fråga inom del- och årsbokslutet då anvisningarna från 
Socialnämnden haft utrymme för tolkning. 

6 Övrigt 

Upplands-Bro kommun är förvaltare av sju stiftelser under året har beslutfattats 
om att ansöka om att permutera stiftelserna och ansöka dispens för att förbruka 
stiftelsens kapital. Detta då man ej haft möjlighet att fullfölja ändamålskravet till 
följd av en begränsad avkastning. Ansökan om permutation har godkänts av 
Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunstyrelsen har fattat beslut om hur 
pengarna ska nyttjas.  

I samband med att kapitalet förbrukas genom beviljade av bidrag och utbetalning 
av medlen kommer stiftelsen inte ha några tillgångar eller skulder kvar varpå en 
slutredovisning upprättas per den 31 augusti 2021. 

 

Kungsängen den 5 oktober 2021 
 
 
 
 

                                                         
Auktoriserad revisor               
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Revisorerna i Upplands-Bro kommun    2021-10-26 

Till: Kommunfullmäktige  

 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 31 

augusti 2021 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 

delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Till grund för vår bedömning föreligger 

en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY genomföra. 

Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsiktighet i den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för att på så sätt lägga grunden för en god 

ekonomisk hushållning. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och 

riktlinjer för verksamheten samt att måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas. Revisorerna ska 

uttala sig om målen och om balanskravet uppfylls.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat, i allt väsentligt. Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs följande 

bedömningar: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt 

väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 

2021 samt av dess finansiella resultat för perioden januari-augusti 2021.  

 Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av kommunens ekonomi samt bra 

information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. Delårsrapporten 

innehåller beskrivning av respektive nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild 

av verksamheten och uppföljningen av målen. 

 Kommunen har flertalet övergripande mål som är både finansiella och som bedömning för 

god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är prognosen att Upplands-Bro inte 

kommer att klara ett av dessa mål till följd av att tre nämnder visar en negativ prognos på 

helårsbasis.   

 Resultatet för perioden uppgår till + 114,8 mkr inklusive social investeringsfond och 

prognosen för året är ett resultat om 73,7 mkr. I delårsresultatet ingår försäljning av 

exploateringsmark med 3 mkr samt gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med 

sammanlagt 38,5 mkr.  

 Balanskravet uppnås per 31 augusti 2021, med ett balanskravsresultat på 114,7 mkr.  

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. Dokumentationen har 

varit god och upprättad tidsplan har följts. Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk analys i 

delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget.  

 

Kungsängen den 26 oktober 2021 

För revisorerna i Upplands-Bro kommun, 

 

Roger Gerdin   Thomas Ljunggren 
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Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-10-21 KS 21/0036  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Ylva Henriksson (KD) som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Ylva Henriksson (KD) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Ylva Henriksson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 19 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 

 Ylva Henriksson (KD) 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 
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Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
efter Ylva Henriksson (KD) 

Förslag till beslut 

XX (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ylva 

Henriksson (KD). 

Sammanfattning 

Ylva Henriksson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en 

ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. I Kommunstyrelse och nämnder tas 

ersättare in i den ordning de är valda vilket innebär att den nyinvalda ersättaren 

hamnar sist i turordningen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 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 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Nämndsekreterare 

 Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
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Val av ny ersättare till Käppalaförbundets 
fullmäktige efter Göran Malmestedt (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige efter Göran 

Malmestedt (M). 

Sammanfattning 

Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på 

annan ort. Hans uppdrag som ersättare i Käppalaförbundets fullmäktige har 

därmed upphört. Kommunfullmäktige behöver därför utse en ny ersättare till 

Käppalaförbundets fullmäktige för den återstående mandatperioden, 2019-

2022. 

Endast ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige kan väljas som ledamot 

eller ersättare i kommunalförbundets fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 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 

 De valda 

 Käppalaförbundet 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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2021-11-05 KS 21/0034  
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Entledigande av Kristina Henriksson (V) som 
ersättare i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Kristina Henriksson (V) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Kristina Henriksson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande inkommen den 3 november 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 

 Kristina Henriksson (V) 

 Utbildningsnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 

 



160 Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ledamot i Utbildningsnämnden - KS 21/0034-40 Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ledamot i Utbildningsnämnden : Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ledamot i Utbildningsnämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-11-05 KS 21/0034  

Kommunfullmäktige 
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Entledigande av Tomas Carneheim (V) som 
ledamot i Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Tomas Carneheim (V) entledigas som ledamot i Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Begäran om entledigande den 3 november 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 

 Tomas Carneheim (V) 

 Utbildningsnämnden 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter 
Kristina Henriksson (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Kristina Henriksson 

(V). 

Sammanfattning 

Kristina Henriksson (V) 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 5 november 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 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden efter 
Tomas Carneheim (V) 

Förslag till beslut 

XX (V) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Tomas Carneheim 

(V). 

Sammanfattning 

Tomas Carneheim (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse en ny 

ledamot i Utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 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 

 Sekreterare 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette 

Nyberg (SD). 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) 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 22 januari 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 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Kansliavdelningen 

 Politisk sekreterare 



163 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) - KS 21/0033-9 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD)

 

PROTOKOLLSUTDRAG 43 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

§ 107 Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 
(SD) 

 Dnr KS 21/0033 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Anette Nyberg (SD) 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 22 januari 2021. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg 

(SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag till beslut: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

bordläggning och att Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Nämndsekreterare 

 Valberedningens ordförande 

 Politisk sekreterare 
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