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Yttrande om revisionsrapport: Uppföljning av 
2015 års revisionsrapporter 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 

kommunrevisorerna som sitt eget.  

Sammanfattning 

KPMG har av Upplands-Bro kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra 

en uppföljning vad gäller de revisionsrapporter som genomfördes under 

revisionsåret 2015. Granskningens syfte var att bedöma vilka åtgärder som 

genomförts med anledning av de rekommendationer som lämnats av 

Revisionen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. KPMG önskar en 

redogörelse av Utbildningsnämnden kring de rekommendationer de tidigare 

lämnat och som återstår från att åtgärda samt när i tiden detta ska ske. För 

Utbildningsnämnden avser detta rapporterna Asylsökande och invandrade 

elever i utbildningen samt Aktivitetsansvar för ungdomar. Utbildningskontoret 

har yttrat sig avseende dessa rapporter.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017 

 KPMGs revisionsrapport 

Ärendet 

KPMG har av Upplands-Bro kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra 

en uppföljning vad gäller de revisionsrapporter som genomfördes under 

revisionsåret 2015. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. KPMG 

önskar en redogörelse av Utbildningsnämnden kring de rekommendationer de 

tidigare lämnat och som återstår från att åtgärda samt när i tiden detta ska ske. 

För Utbildningsnämnden avser detta rapporterna Asylsökande och invandrade 

elever i utbildningen samt Aktivitetsansvar för ungdomar. 
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Utbildningskontorets yttrande 

Asylsökande och invandrade elever i utbildningen 

Syftet med granskningen var att bedöma hur nämnden genom sin styrning och 

uppföljning säkerställde att asylsökande elever gavs en utbildning i enlighet 

med skollagen och beslutade interna riktlinjer.  

Sammanfattningsvis har kommunen arbetat för att åtgärda följande utifrån 

granskningens rekommendationer. Revisorerna rekommenderar att 

Utbildningsnämnden ser över sin resursfördelning utifrån socioekonomisk 

viktning. Utbildningskontoret håller på att ta fram ett nytt förslag för 

resursfördelning.  

Aktivitetsansvar för ungdomar 

Som tydligt framgår av revisorernas uppföljningsrapport har en omfattande 

organisationsförändring genomförts där ansvaret för aktivitetsansvaret flyttats 

till Kommunstyrelsen, som i sin tur organiserat det under 

arbetsmarknadsenheten. En ungdomscoach har anställts och styr- respektive 

arbetsgrupper har bildats i syfte att samverka och jobba för att kunna erbjuda 

lämpliga åtgärder för de ungdomar i målgruppen som saknar sysselsättning. 

Samarbete mellan vuxenutbildningen, utbildningskontoret och 

arbetsmarknadsenheten pågår för fullt och där fokus är att hitta tydliga och 

balternativ för dessa ungdomar.  

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.   

 

 

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Revisionsrapporten: Uppföljning av 2015 års revisionsrapporter 

Beslut sänds till 

 KPMG 
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Yttrande om revisionsrapport - Planering för 
kommunal service i en växande kommun 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2018 till 

kommunrevisionen.  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har mottagit "Revisionsrapport: Planering för kommunal 

service i en växande kommun, den 13 juni 2017." Rapporten är gjord av 

KPMG på uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer. 

KPMG har granskat om utbyggnaden av kommunal service såsom förskolor, 

skolor och äldreboenden går i jämn takt med bostadsbyggandet i kommunen. 

Revisionen ska ha Utbildningsnämndens yttrande tillhanda senast den 30 

januari 2018. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelser den 2 januari 2018 

 Revisionsrapport – planering för kommunal service i en växande 

kommun, KPMG AB, den 8 maj 2017 

Ärendet 

Revisorerna har i sin granskning läst igenom relevanta dokument samt 

genomfört intervjuer med bland annat oppositionsråd, kommundirektör och 

tjänstepersoner inom berörda kontor.  

Revisionsrapportens slutsats  

Varje kommun ska sedan 2014 antagit riktlinjer för bostadsförsörjning, enligt 

lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000: 1383). När KPMG 

skrev sin revisionsrapport i juni 2017 så saknade Upplands-Bro kommun 

riktlinjer för bostadsförsörjning. Rapporten konstaterar att riktlinjen som 

kommunen har inte innehåller alla delar som lagen kräver samt att riktlinjen 

inte heller är beslutad av Kommunfullmäktige. I början av 2017 så påbörjade 

Samhällsbyggnadskontoret, på uppdrag utav Kommunstyrelsen, arbetet med att 

ta fram ett förslag på en ny riktlinje.  
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Gällande kommunens arbete med verksamhetslokaler så anser KPMG att 

kommunen på senare år har arbetat målinriktat och strukturerat för att inventera 

de behov som finns av verksamhetslokaler och för att ta fram åtgärdsförslag till 

dessa behov. Ett exempel är att kommunen tagit fram en lokalresursplan. 

Planen innehåller information om nuläge och framtida behov av 

verksamhetslokaler. Den innehåller även konkreta åtgärdsförslag samt förslag 

på prioritering.  

KPMG konstaterar utifrån de intervjuer som genomförts med tjänstepersoner 

ifrån Samhällsbyggnadskontoret, Socialkontoret och Utbildningskontoret, att 

samverkan i lokalresursgruppen är välutvecklat och att kontoren aktivt deltar i 

detaljplanearbetet. Vidare så anser KPMG att lokalresursplanen utgör en 

grundlig inventering av utbud och efterfrågan samt en lika omfattande lista 

med åtgärdsförslag och att kommunens arbete med lokalresursplanering görs i 

linje med de mål som satts upp för arbetet.  

Gällande revisionskriteriet "Stämmer uppskattningen av behovet av förskolor, 

skolor och äldreboenden i kommunens lokalresursplan med barn- och 

utbildningsnämnden och Socialnämndens uppfattningar om behovet?" så 

konstaterar KPMG att det finns det två uppenbara problem inom kommunens 

operativa arbete rörande detaljplaneplanering och projektering. Det gäller 

Samhällsbyggnadskontoret som saknar personal och brottas med 

personalomsättning samt att Kommunfastigheter har svårt att klara av den 

mängd som kommunens tillväxttakt skapar.  

KPMG anser vidare att prioriteringen utav de åtgärdsförslag som presenteras i 

lokalresursplanen leder till svårigheter för kommunen. KPMG bedömer att 

åtgärdsförslagen är för många vilket i sin tur leder till att det ställs för höga 

krav på prioriteringen. Kommunen har dock påbörjat ett arbete med att se över 

hur förslagen tas fram och hur det kan tydliggöras vilka av förslagen som har 

högre respektive lägre prioritet.  

Mot bakgrund av sin granskning rekommenderar KPMG Kommunstyrelsen att: 

 Förbättra prioriteringen bland åtgärdsförslagen avseende 

verksamhetslokaler. 

 Lösa kapacitetsproblemen inom detaljplaneplanering och projektering. 

Utbildningskontorets synpunkter 

Sedan KPMG skrev sin revisionsrapport i juni 2017 så har Upplands-Bro 

kommun antagit en riktlinje för bostadsförsörjning som uppfyller 

lagstiftningens krav. Riktlinjen består utav två delar, Mål och riktlinjer för 

bostadsförsörjning samt bostadsmarknadsanalys. Utbildningskontoret har aktivt 

deltagit i framtagandet av den nya riktlinjen då kontoret ser detta dokument 

som en möjlighet att synliggöra och inkludera nämndens verksamheter samt 

målgrupper i ett tidigt skede i de olika processerna. 
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Utbildningskontoret har en svår utmaning att anpassa förskolor och skolor samt 

att bygga nya i den takt som kommunens rådande tillväxt resulterar i. 

Utbildningskontoret är beroende av att Samhällsbyggnadskontoret och 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB hjälper till i så hög grad som möjligt att 

påskynda framtagandet av detaljplaner samt projekteringar för att möjliggöra 

uppförande av nya förskolor och skolor. Därav ser Utbildningskontoret positivt 

på KPMG:s rekommendationer.  

Barnperspektiv 

Det är av vikt att utbyggnaden av kommunal service såsom förskolor, skolor 

och vård- och omsorgsboenden går i jämn takt med bostadsbyggandet i 

kommunen.  

 

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Granskningsrapport - Planering för kommunal service i en växande 

kommun, KPMG AB, den 8 maj 2017 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen senast den 30 januari 2018 
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Yttrande om revisionsrapport: Intern kontroll 
inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 

kommunrevisorerna som sitt eget.  

Sammanfattning 

KPMG har av revisorerna i Upplands-Bro kommun fått i uppdrag att granska 

den interna kontrollen inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden. 

Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. Rapporten skickas tillsammans 

med detta missiv till Socialnämnden och Utbildningsnämnden med begäran om 

yttrande. Nämndernas svar med anledning av granskningen önskas senast den 

31 januari 2018. Utbildningskontoret har yttrat sig vad gäller KPMGs 

rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 22 december 2017 

 KPMGs revisionsrapport 

Ärendet 

KPMG har av revisorerna i Upplands-Bro kommun fått i uppdrag att granska 

den interna kontrollen inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Efter 

genomförd granskning bedömer KPMG att det arbete som för närvarande 

bedrivs inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden vad gäller den interna 

kontrollen inte är helt tillräckligt. Vi lämnar följande rekommendationer i syfte 

att utveckla den interna kontrollen: 

• Utbildningsnämnden och Socialnämnden ska fortsätta det 

arbete med uppstramning av den interna kontrollen i form av 

angreppssätt, planer och uppföljning som påbörjats i 

kommunen. Detta borgar för ett enhetligt angreppssätt och en 

bra överblick inom området framöver. 

• Utbildningsnämnden och Socialnämnden ska bättre "knyta 

ihop" arbetet med väsentlighets- och riskanalys och 

internkontrollplan än vad som hittills varit fallet. Som grund 
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för väsentlighets- och riskanalysen kan t ex mål, uppdrag, 

kvalitetsarbete, egengranskning och ledningssystem finnas. 

• Politikerna i Utbildningsnämnden och Socialnämnden ska få 

en utbildning i intern kontroll. Några utbildningar har inte 

hållits på lång tid. 

• Utbildningsnämnden och Socialnämnden ska fastställa 

anvisningar för arbetet med intern kontroll. Dessa ska vara 

anpassade till respektive nämnds förutsättningar och 

förhållanden och ska uppdateras årligen. 

• Det ska säkerställas att internkontrollplan fastställs och följs 

upp i respektive nämnd varje år. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret är medvetna om de utvecklingsområden som revisorerna 

pekar på. Ett arbete sker för att säkerställa arbetet med intern kontroll för hela 

kommunen. En ny controller är anställd på ekonomiavdelningen med särskilt 

ansvar för att tydliggöra och förbättra rutinerna för den interna kontrollen för 

alla nämnder. För att kunna göra detta kommer arbetet att ske i Stratsys som är 

kommunens verksamhetssystem för uppföljning. Det blir då enklare och 

tydligare att göra de väsentlighets- och riskanalyser som krävs för en kvalitativ 

internkontroll där t ex kvalitetsarbete och uppdrag knyts ihop med de 

kontrollområden som identifieras. I plattformen kan vi på ett enklare sätt 

analysera verksamhetens risker, kartlägga våra kontrollmoment och planera 

och ansvarsfördela handlingsplaner och aktiviteter för att säkerställa en effektiv 

styrning. 

 

Utbildningskontoret är noga med att fastställa och följa upp de 

kontrollområden som identifieras i Utbildningsnämnden varje år. I samband 

med detta informerar och utbildar vi nämnden i arbetet med intern kontroll.  

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.   
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Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Revisionsrapporten: Intern kontroll inom Utbildningsnämnden och 

Socialnämnden 

Beslut sänds till 

 KPMG 
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Yttrande om revisionsrapport: Insatser för 
elever i behov av särskilt stöd 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till 

kommunrevisorerna som sitt eget.  

Sammanfattning 

KPMG har av Upplands-Bro kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma hur 

nämnden genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav och beslutade interna 

riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.  

Utbildningsnämndens svar med anledning av granskningen önskas senast den 

31 januari 2018. Utbildningskontoret har yttrat sig vad gäller KPMGs 

rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018 

 Revisionsrapporten: Insatser för elever i behov av särskilt stöd 

Ärendet 

KPMG har av Upplands-Bro kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma hur 

nämnden genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd sker enligt skollagens krav och beslutade interna 

riktlinjer. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.  

Ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd får det åvilar rektor. Som stöd i 

detta arbete ska rektor använda sig av elevhälsans kompetenser "om det inte är 

uppenbart obehövligt".  

Mot bakgrund av vår granskning bedömer de att Utbildningsnämnden: 

• ska tillse att resurserna för utbildning fördelas "efter elevernas 

olika behov och förutsättningar" (2 kap. 8 a § SkolL) 
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• bör försäkra sig om att resursfördelning och tilläggsbelopp av 

olika slag stödjer måluppfyllelsen, så att inga oönskade 

incitament byggs in i systemet. 

• i sitt systematiska kvalitetsarbete bör försäkra sig om att 

eleverna i behov av särskilt stöd får det och att de har tillgång 

till elevhälsans olika kompetenser. (4 kap. 3 § och 5§, 3 kap. 

8 § 3 st., 2 kap. 25 § SkolL). I detta arbete bör nämnden följa 

upp hur arbetet sker på organisatorisk, grupp- och 

individnivå. 

 

Utbildningskontorets yttrande 

Kommunrevisorerna bedömer att Utbildningsnämnden ska tillse att resurserna 

för utbildning fördelas ”efter elevernas olika behov och förutsättningar”. 

Skolorna får sin budget utifrån en resursfördelning som består av olika delar. 

Fördelningen innebär att resurserna, förutom grundbeloppet (elevpeng), 

fördelas olika till skolorna utifrån elevernas olika behov. 

 

Resursfördelningens olika delar: 

- Grundbelopp (elevpeng) 

- Tilläggsbelopp nyanlända 

- Tilläggsbelopp svenska som andraspråk  

- Tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser  

 

Grundbeloppet utgår från kommunens budget och samma belopp betalas ut till 

fristående huvudmän. Beloppen varierar beroende på årskurs och fastställs av 

Utbildningsnämnden varje år.  

 

Tilläggsbelopp för nyanlända betalas för nyanlända elever i upp till 4 år från att 

de flyttade till Sverige. Detta bidrag går direkt till respektive skola som tar 

emot eleverna.  

 

Tilläggsbelopp för svenska som andraspråk syftar till att eleverna skall uppnå 

en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som 

elever med svenska som modersmål har. För elever som deltar i sådan 

undervisning kan en individinriktad resurs sökas.  

 

Tilläggsbelopp för elever med extraordinära stödbehov kan betalas ut till 

skolor efter en ansökan och beslut av Resursteamet.  

 

Resursfördelningen ger skolorna förutsättningar att organisera undervisning 

och stödinsatser utifrån varje skola behov. Ytterst ansvarar rektor på respektive 

skola för hur resurserna ska användas. Hur skolan arbetar med elevers olika 

behov och förutsättningar redovisas till delar i skolornas SKA-rapporter och 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2018-01-08 UN 17/0155 

 
 

 

följs sedan upp i kvalitetdialogen som Utbildningskontoret genomför med varje 

rektor två gånger per år. 

 

Kommunrevisorerna bedömer att Utbildningsnämnden bör försäkra sig om att 

resursfördelning och tilläggsbelopp av olika slag stödjer måluppfyllelsen så att 

inga oönskade incitament byggs in i systemet.  

Uppföljning sker av samtliga tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser på 

individnivå, både hos våra kommunala och de fristående verksamheterna. Detta 

görs genom besök och intervjuer, genom att ta del av dokumentation samt 

enkäter. Denna uppföljning visar i stort att eleverna som det görs extraordinära 

insatser för är hjälpta av detta och har större möjligheter att nå målen.  

En viktig del av uppföljningen är att följa upp måluppfyllelsen för samtliga 

elever. Detta sker genom kvalitetsdialog och SKA-rapporter. På så sätt går det 

att säkerställa att varje skola använder sina tilldelade resurser på ett korrekt 

sätt. 

För elever med svenska som andraspråk görs språkbedömningar och 

tilläggsbeloppet betalas sedan ut utifrån elevens befintliga kunskaper. Tidigare 

gjordes dessa bedömningar på respektive skola, vilket ledde till olika 

bedömningar på olika skolor. För att öka kvaliteten och säkerställa att 

likvärdiga bedömningar görs, så genomförs sedan läsåret 16/17 alla 

språkbedömningar centralt av Enheten för modersmål och nyanlända.  

Utbildningskontoret har också genomfört kompetensutveckling för att höja 

måluppfyllelsen för elever i behov av särskilt stöd. Exempel på detta är arbetet 

med tillgänglighet som pågår och utbildningen kring pedagogisk kartläggning 

och dokumentation som gjordes under läsåret 16/17. 

 

Kommunrevisorerna bedömer att Utbildningsnämnden i sitt systematiska 

kvalitetsarbete bör försäkra sig om att eleverna i behov av särskilt stöd får det 

och att de har tillgång till elevhälsans olika kompetenser. I detta arbete bör 

nämnden följa upp arbetet på organisations-, grupp- och individnivå.  

Uppföljning av samtliga tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser sker på 

individnivå, både hos kommunala och de fristående verksamheter sker. Detta 

görs genom besök och intervjuer, genom att titta på dokumentation samt 

enkäter. Denna uppföljning visar i stort att eleverna som det görs extraordinära 

insatser för är hjälpta av detta och har större möjligheter att nå målen. 

På organisations- och gruppnivå säkerställs att våra elever har tillgång till 

elevhälsans alla kompetenser genom att vi har en central elevhälsa med alla 

kompetenser utom den specialpedagogiska (som skolorna själva ansvarar för).  
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Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa. Kvalitativa 

insatser för barn i behov av särskilt stöd är av största vikt för att barnen ska 

kunna nå målen för sin utbildning. 

  

 

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Revisionsrapporten: Insatser för elever i behov av särskilt stöd 

Beslut sänds till 
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Remissyttrande - förslag till namnpolicy 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets yttrande till Tekniska 

nämnden som sitt eget.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i 

kommunen.  

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att 

förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun. Utbildningskontoret har yttrat sig om 

policyn.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 

 Förslag till namnpolicy 

Ärendet 

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf om god ortnamnssed i 

kulturminneslagen. God ortnamnssed innebär bl. a. att hävdvunna ortnamn inte 

ändras utan starka skäl, att påverka att hävdvunna namn beaktas vid nybildning 

av ortnamn samt att ortnamnen stavas enligt vedertagna regler för 

språkriktighet.  

Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala 

namnsättningen och namnvården. Kommunen står av praxis för huvuddelen av 

den officiella namngivningen inom kommunen och dess namn får stor 

genomslagskraft i samhället. Kommunen har sedan länge ansvarat för 

namngivning av gator, vägar, torg, parker, allmänna platser och byggnader med 

mera samt åsättande av belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret välkomnar ett policydokument som förtydligar processen 

för namntilldelning för nya kommunala verksamheter och vilka grundprinciper 

som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro kommun. En tidig 
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dialog i planprocessen välkomnas men en försvårande omständighet är t ex att 

det ibland är oklart om en förskola ska drivas kommunalt eller inte.  

Utbildningskontoret önskar även att det kommunala fastighetsbolaget får vara 

med i namnsättningsprocessen där de ska bygga och förvalta de kommunala 

fastigheterna.  

Barnperspektiv 

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnets bästa.   

 

 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Förslag till namnpolicy 

Beslut sänds till 

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

[Klicka och skriv rapportyp]  

Text: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun 
Layout: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun 
Original/layout: [Klicka här och skriv]  
Tryck: [Klicka här och skriv]  

Omslagsbild: [Klicka här och skriv]   

Fotografer 

[Klicka här och skriv]  

 

www.upplands-bro.se 
kommun@upplands-bro.se 
08 581 690 00  
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1 Inledning 

1.1 Hur ska vi arbeta med namnsättning 
Namnpolicyn beskriver grundprinciperna för namnsättning och namnvård i 
Upplands-Bro kommun och hur vi ska förhålla oss till dessa. 

Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden ett förslag till riktlinjer för 
namnberedningsgruppen. Det dokumentet beskriver hur vi ska arbeta med 
namnvård i kommunen och vilka roller och ansvar namnberedningsgruppen 
har. 

Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 
grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 
kommun. 

Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala 
namnsättningen och namnvården. Det finns en hel del namnsättande aktörer 
utanför den kommunala verksamheten. Exempelvis kan nämnas Trafikverket 
som ansvarar för namnsättning av vägtrafikanläggningar och vägvisningar på 
statliga vägar. Svenska kyrkan ansvarar för namnsättning på kyrkliga enheter. 

 

1.2 Kommunal ortnamnsverksamhet 
Upplands-Bro kommun har ett stort ansvar för namngivningen och 
namnvården i kommunen. Detta gäller även för den egna kommunala 
verksamheten. Kommunens ansvar för kvartersnamnen i fastighetsregistret och 
belägenhetsadresserna regleras i respektive lagtext, men även att namnsätta 
allmänna platser, torg, parker, vägar m.fl. faller enligt praxis inom den 
kommunala namnsättningens ansvarsområde. Likaså att sätta namn på 
kommunala skolor, lekparker, barnstugor, idrotts-/ och fritidsanläggningar, 
offentliga byggnader m. fl. 

Tekniska nämnden fastställer: 
 Namn på gator och vägar, kvarter, allmänna platser, torg, gångvägar, 

parker och dylikt inom detaljplanelagda områden samt i övriga 
områden där kommunen är väghållare. 

 Namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor, 
äldreboende, idrottsplatser o dyl. inom hela kommunen. 

 Namn på och gränser för kommundelar och kommundelsområden samt 
på industri-, handels- och centrumområden inom hela kommunen. 

 

I Upplands-Bro kommun har principen att utgå från kommunens 
kulturhistoriska miljöer varit en ledstjärna i namnsättningsarbetet och bör så 
fortsätta vara. 

För enskilda vägar (privata väghållare) gäller som ovan beskrivits. Sveriges 
kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
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namnvård, även om detta inte är lagreglerat med undantag för kvartersnamn i 
fastighetsregistret och belägenhetsadresser. Med hänsyn till det ansvar som i 
olika avseenden ålagts kommunerna gentemot deras invånare bl.a. vad gäller 
räddningstjänst, gäller även att namngivning av enskilda vägar i detta fall får 
anses utgöra en kommunal angelägenhet. För förtydligande, se 
Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 

 

1.3 Viktiga institutioner, myndigheter och organisationer 
och deras roll och funktion. 

Inom ortnamnsområdet finns några viktiga institutioner, myndigheter och 
organisationer som samverkar för att öka och sprida kunskapen om ortnamn 
och namnvård.  

 Lantmäteriet 
Lantmäteriet har av regeringen utsett till nationell samordnande 
ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 
fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 
ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

 Ortnamnsrådet 
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 
organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 
för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 
kommuner och landsting, Trafikverket och Universiteten. Dess 
huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 
att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 
för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 
vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 
och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 
principiell vikt. 

 Institutet för språk och folkminnen 
Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 
öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 
personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige. 

 Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om vårt kulturarv och 
kulturmiljöer. Detta gäller även det immateriella kulturarvet dit 
ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är remissinstans när det gäller 
traktnamn i fastighetsregistret. 

1.4 Lagar och förordningar 
Kulturmiljölag (1988:850) 
I kulturmiljölagen (Lag (1988:950) om kulturminnen) infördes 1 juni 2000 en 
hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Vid en 
översyn av hänsynsparagrafen år 2013 föreslogs vissa ändringar däribland 
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tillägget ”Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal 
verksamhet användas i sin godkända form” Lag (2013:548). Lagtexten innebär 
att ortnamnen skall skrivas enligt reglerna för det svenska språket (om inte 
hävdvunna stavningsformer talar för annat och att inte ändra hävdvunna namn 
utan starka skäl. Nedan följer 4 § i kulturmiljölagen i sin helhet. 

”God ortnamnssed 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god ortnamnssed 
iakttas. Det innebär att 
- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för 
annat, 
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 
ortnamn, och 
- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt 
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig 
utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal 
verksamhet användas i sin godkända form. Lag (2013:548).” 

 

Lag (2006:378) om lägenhetsregister 
Syftet med lägenhetsregistret är att underlätta för Statistiska centralbyrån att ta 
fram underlag för folk- och bostadsräkningar. Folk- och bostadsräkningar ska 
efter ett beslut av riksdagen 1995 bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister 
(Lag (1995:1537) om lägenhetsregister). Den 1 juni 2006 ersattes den äldre 
lagen om lägenhetsregister med den nuvarande. I lagen beskrivs kommunens 
skyldigheter i § 10–12 och §10 är särskilt viktig då den anger att ” För varje 
entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. 

1.5 Begreppet hävd 
Enligt Svenska Akademins Ordbok betyder hävd till exempel ”långvarig 

tradition vunnen bekräftelse”, ”gammal sedvänja”, ”sedan länge stadgat bruk”. 

I begreppet hävd finns en inbyggd konfliktrisk eftersom två skilda perspektiv 
på tid och rum kan kollidera. Å ena sidan kan det handla om korta 
tidsperspektiv exempelvis den egna eller föregående generations lokala 
namnbruk på en plats. Det andra tidsperspektivet kan sträcka sig århundraden 
tillbaka i tiden exempelvis då ett namn för första gången upptecknades. I det 
första fallet blir hävden en närmast privat angelägenhet i en liten 
namnbrukarkrets. I det andra fallet blir det en mer allmängiltig angelägenhet 
för regionens namnbrukarkrets där en mer eftersträvad officiell och enhetlig 
namnform och stavning anpassats till allmänt svenskt språkbruk. 
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1.6 Samverkan och remissinstanser i kommunen 
Namnberedningsgruppen har sedan en lång tid tillbaka samverkat kring 
namnfrågorna med kommunens hembygdsföreningar. Dessa ges alltid 
möjlighet att ge synpunkter på namnförslag och fungerar även som 
remissinstans för namnförslagen. Inom den kommunala verksamheten i 
Upplands-Bro är Kultur- och fritidsnämnden alltid remissinstans för 
namnförslag. Övriga nämnder är remissinstans när namnärendet berör deras 
verksamhetsområde. 

Yttrande bör i förekommande fall även inhämtas från polismyndigheten, 
räddningstjänsten, posten, och andra myndigheter och sammanslutningar som 
bedöms ha intresse i namnärendet. 

1.7 Samverkan och remissinstanser utanför kommunen 
Vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor bör de samordnande 
ortnamnsmyndigheterna alltid rådgöras.  

1.8 Den språkliga dimensionen 
Institutet för språk och folkminnen arbetar med bland annat med språkvård och 
språkpolitik och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige. 
Vid oklarheter om hur ett ortnamn skall stavas bör Institutet för språk och 
folkminnen/Språkrådet alltid konsulteras. Institutet ger råd i språkfrågor och 
ingår i Ortnamnsrådet. 
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2 Tolkning och tillämpning 

2.1 Hur ska vi förhålla oss till regelverken om namngivning 
 Vid eventuella oklarheter kring namnvård skall alltid Ortnamnsrådet 

rådgöras. Detta gäller för allt från språklig oklarhet till lämplighet. 

 Räckvidden av god ortnamnssed begränsas till statlig och kommunal 
verksamhet av lagtexten. Där framgår att namnen skall vara godkända 
av Lantmäteriet. Det är dessa namn som ska utgöra rättesnören för 
andra då dessa är namn- och språkvetenskapligt granskade. 
Formulering ” som godkänts av Lantmäteriet” innebär att även andra 

namnbrukare än de statliga och kommunala bör följa 
hänsynsparagrafen. 

 Ortnamn utgör en del av det immateriella kulturarvet. 

 Vid förslag till personnamn (s k memorialnamn) i gatunamnen bör man 
vara medveten om att personnamn inte alltid tillämpar samma 
språkregler som gäller för ortnamn. Här kan det alltså smyga sig in 
Lööf, Löv och Löw vilka alla uttalas likadant men skrivs på olika sätt. 
Detta är inte god ortnamnssed. För memorialnamn är det lämpligt att 
låta tiden ge perspektiv på personen och hens gärningar. Att invänta tre 
år för ett postumt hedrande är ett rekommenderat riktmärke.  

 God ortnamnssed. Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 
kulturmiljölagen för att se om det uppfyller lagens krav på god 
ortnamnssed. Detta innebär att; 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

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

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 
associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o vara lokaliserande i sig själv 

 För att all namngivning i kommunen ska kunna fungera effektivt i 
samhället skall de vara lätta att uttala, lätta att skriva och lätta att 
uppfatta. 

 Vid namngivning av nya namn och då speciellt kategorinamn bör dessa 
knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

 Att i ett tidigt skede i planprocessen aktivt arbeta med att ta fram 
namnförslag dvs att skapa en namnbank. 
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2.2 Vad ska vi undvika 
 Undvika politiska viljeyttringar och trend- och mäklarnamn 

Det finns en risk att politisk vilja och exploatörer blandar sig i 
namngivningen. Som i allt annat går det trender i namngivning också. I 
en ambition att sätta nya urbana namn på exploateringsområden kan 
politiken och exploatörer ha viljan att använda sig av så kallade 
mäklarnamn exempelvis -strand, -park, -staden, -gård m.fl. Dessa namn 
och efterleder har oftast ingen koppling till platsen utan är mer av 
karaktären att de ska öka attraktionen och skapa goda associationer för 
köparna samt att de ofta inte tar någon hänsyn till den språkliga 
lämpligheten eller till kulturhistoriska värden.  

 Undvika nobilisering av ortnamn 
Det är vanligt att personer/företag vill göra tillägg till det genuina 
ortnamnet. Tilläggen kan exempelvis vara gård, herrgård, slott eller 
säteri. För många kan det handla om att förstärka ”sitt” ortnamn. Ett av 

skälen kan vara att man vill särskilja sig från övriga genom att markera 
att det är den största gården, den äldsta gården och så vidare. I 
kommersiella sammanhang kan det handla om att få andra positiva 
associationer med tillägget slott/herrgård exempelvis Sundby slott än 
vad bara Sundby skulle få. Lantmäteriet redovisar endast de genuina 
ortnamnen på sina kartor och kommunen bör göra detsamma. 

 Undvika kollisionsnamn 
För räddningstjänst är det viktigt att så kallad kollisionsnamn 
(dubbelnamn) undviks vid adressättning. Ingen är betjänt av att det 
finns två eller fler av samma namn/belägenhetsadresser i kommunen. 
Risken för hopblandning är alltför stor. 

 Undvika arbetsnamn 
Arbetsnamn kan lätt uppstå på planeringsstadiet i t ex. planprocessen. 
Dessa namn kan vara väldigt spontana och slumpmässiga och inte på 
något vis knyta an till områdets historia. Sådana namn bör undvikas i 
möjligaste mån. Detta är inte god ortnamnssed. Istället skall man 
försöka arbeta med långsiktig namnplanering inför kommande 
planskeden. 
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