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Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska 
nämnden 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till 

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden att utgöra underlag
till kommunens Verksamhetsberättelse 2022.

2. Investeringsmedel överförs från 2022 till 2023 enligt följande:

a. 272 tkr för projektet Gatubelysning

b. 920 tkr för projektet Lekplatser

c. 3 707 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder

d. 10 636 tkr för projektet Trafik och tillgänglighetsprojekt

e. 800 tkr för projektet Parkeringspaket Kungsängen

f. 2 573 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder

g. 262 tkr för projektet Investering Upplag

h. 4 972 tkr för projektet Brorenovering

i. 200 tkr för projektet Båtramp Björknäs

j. 800 tkr för projektet Fordon (Mät)

k. 500 tkr för projektet Mätutrustning

l. 200 tkr för projektet Drönare

m. 300 tkr för projektet Automatiserade manuella processer

n. 454 tkr för projektet Trivselprognoser (Omdaning Bro)

o. 755 tkr för projektet Hastighetsdämpande åtgärder (Omdaning
Bro)

p. 300 tkr för projektet Permaodling (Omdaning Bro)

q. 500 tkr för projektet Skyltning (Omdaning Bro)

r. 862 tkr för projektet Utemiljö (Omdaning Bro)

s. 94 tkr för projektet Containrar kretsloppscentraler



17 Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden - TN 23/0007-1 Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden : Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden

Datum Vår beteckning 2 (6) 
2023-02-03 TN 23/0007 

t. 11 556 tkr för projektet Pumpstationer

u. 52 281 tkr för projektet Tillskottsvatten

v. 5 021 tkr för projektet LPS pumpar

w. 113 904 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning

x. 17 027 tkr för projektet UBS-ledning (Sigtunaledning)

y. 487 tkr för projektet Vattenkiosker

z. 26 740 tkr för projektet Dagvattendammar

å. 33 999 tkr för projektet Utökat VA verksamhetsområde

ä. 3 522 tkr för projektet Ådö utbyggnad

ö. 17 702 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm

aa. 4 056 tkr för projektet Nya fordon

bb. 3 392 tkr för projektet Norrvattens ledningsflytt

cc. 28 751 tkr för projektet Tjusta

dd. 3 426 tkr för projektet Upplagsplats

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2022. Uppföljningen av nämndens politiska mål 
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I 
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 
skattefinansierade delarna visar ett överskott på 1, 7 mnkr.  

Det är främst högre intäkter från gator och vägar med schakttillstånd samt ökad 
försäljning inom verksamheten Mät samt lägre kostnad för 
bostadsanpassningsbidrag som bidrar till det positiva överskottet för året.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i 
bra balans.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) 
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 
kostnader är i bra balans.  

I samband med godkännande av verksamhetsberättelsen beslutas även om en 
överflyttning av investeringsmedel från 2022 till 2023 för de projekt som ännu 
inte avslutats. 
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Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 3 februari 2023

 Verksamhetsberättelse 2022 för Tekniska nämnden, den 15 februari 

2023

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2022.  

Nämndens fokusområden 

Tekniska nämndens verksamheter fokuserar under 2022 på Smart och hållbar 
samhällsbyggnad, Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser samt 
Trygg, snygg och tillgänglig kommun.  

Detta syns både inom det löpande arbetet med att förvalta och sköta befintligt 
bestånd och inom de projekt som genomförs, exempelvis ny gång- och 
cykelramp vid Granhammarsvägen/Mätarvägen, en ny lekpark i Brunna, 
Nyckelbergsparken, och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, 
Frekvensvägen.  

Flera VA-projekt har genomförts, såsom utredning och åtgärder för att minska 
tillskottsvatten, Ådö skog har anslutits till det kommunala VA-nätet samt att 
dagvattenpolicy och dagvattenplan har tagits fram och beslutats i KF.  

På avfallssidan har, i samverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta kommuner, 
en ny avfallsplan tagits fram som är uppe för beslut i KF 
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Verksamheten arbetar även aktivt med digitaliseringsarbetet bland annat 
genom byte från analoga till digitala fjärravlästa vattenmätare och utveckling 
av appar.  

Uppföljning av mål och uppdrag  

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 
huvudsak uppfyller sina mål för året. Av de sju nämndmålen bedöms sex av 
dem vara uppfyllda och en delvis uppfylld.  

 Ökad interaktion och dialog med invånarna.  

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

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

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

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

 Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny 
exploatering.  

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

Ekonomisk uppföljning  

De tekniska verksamheterna har för helåret 2022 redovisat ett överskott jämfört 
mot ram med 1,7 mnkr. Det är främst högre intäkter från gator och vägar med 
schakttillstånd samt ökad försäljning inom verksamheten Mät samt läge 
kostnad för bostadsanpassningsbidrag som bidrar till det positiva överskottet 
för året  

De stora avvikelserna är:  

 Utfallet av bostadssociala bidrag är helt beroende på hur många och vilken 
typ av ansökningar som inkommer. Under året har det varit en lägre 
efterfrågan av dessa anpassningar vilket gjort att verksamhetens resultat 
fick ett överskott på 1,1 mnkr.  

 Högre intäkter har genererats för schakttillstånd till bl a 
exploateringsprojekt och för grävning av fiber. Det har även varit lägre 
kapitalkostnader när vissa investeringar för gator och vägar blivit försenade 
och ej upptagits hela året.  
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 Parkeringsverksamheten har haft lägre intäkter under året på grund av
avstängda automater vid infartsparkeringen samt avstängd parkering på
Ringvägen.

 För GIS-verksamheten har resultatet för året givit ett överskott på lite drygt
700 tkr jämfört med budget. Främst genom att kostnaderna för att nyttja
konsulter varit lägre när behovet inte blev lika stort och en större del kunnat
utföras med egna resurser. Även en försenad ersättningsrekrytering bidrog
till lägre personalkostnad för året.

 Parkverksamheten visar på ett underskott på 900 tkr efter ökade kostnader
för huvudverksamheten till följd av ökat behov för avverkning av sly längs
med olika vägsträckor och där detta arbete inte ingick i entreprenörens
ordinarie uppdrag och taxa.

Avfall visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 
kostnader är i bra balans.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) 
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 
kostnader är i bra balans.  

Investeringar – skattefinansierad verksamhet 

Den totala investeringsramen för 2022 var på 52 281 tkr och redovisat utfall för 
året är på 17 111 tkr. Av investeringsramen utgör 8 000 tkr projekt Omdaning 
Bro med utfallet 5 168 tkr i nedlagda kostnader. Projekten redovisas mer i 
detalj i den bilagda verksamhetsberättelsen. För ej avslutade projekt finns en 
kvarvarande investeringsram om 35 170 tkr som föreslås ombudgeteras till 
2023.  

Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet 

Den totala investeringsramen för avfallsverksamheten under 2022 var på 765 
tkr och redovisat utfall är på 671 tkr som bestod av inköp av 5 nya containrar. 
Kvarvarande medel flyttas över till 2023 års fortsatta containerinvestering. 

Av den totala investeringsramen för vatten- och avloppsverksamheten på 429 
207 tkr har 62 538 tkr använts under 2022. Projekten redovisas mer i detalj i 
den bilagda verksamhetsberättelsen. Av kvarvarande investeringsram föreslås 
366 669 tkr ombudgeteras till 2023 för de projekt som pågår under flera år. 

Ett antal VA-projekt avslutas och outnyttjade investeringsmedel lämnas 
tillbaka. I kommunfullmäktige, aug -22, togs beslut om att omfördela 21 000 
tkr av dessa överskjutande investeringsmedel till projektet Trafik och 
tillgänglighetsprogram (TTP).  
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Barnperspektiv 
Barn berörs av Tekniska nämndens verksamhet i hög grad eftersom en stor del 
av verksamheten är både förebyggande och utvecklande och ska leda till en 
god miljö för kommande generationer. En väl fungerande verksamhet är därför 
viktig för barn och unga  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lendell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Tekniska nämndens verksamheter har under 2022 fokuserat på: 

 Smart och hållbar samhällsbyggnad 
 Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 
 Trygg, snygg och tillgänglig kommun 

För att uppnå detta har trygghetsarbeten genomförts, åtgärder utifrån trafik- och 
tillgänglighetsplan samt förvaltning och skötsel av befintligt bestånd. 

Kommunen har sedan årsskiftet tagit över ansvaret för insamlingen av kontorspapper, 
ny avfallsplan är framtagen och inväntar beslut i kommunfullmäktige. 

VA-verksamheten arbetar systematiskt med förbyggande underhållsarbete där bland 
annat åtgärder uppströms Trädgårdsstadens pumpstation har genomförts med goda 
resultat. Arbetet med att byta ut analoga vattenmätare till digitala vattenmätare 
fortsätter. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar och torg samt sköter grönområden och 
bostadsnära skog inom detaljplan och kommunala lekparker. 

Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 
myndighetsutövning för bland annat entreprenörer. 

Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att 
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för 
namnsättning av t.ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Verksamheterna avfall, gata/park 
samt vatten och avlopp, som alla genomför arbetet inom nämndens ansvarområde, är 
organiserade under Tekniska avdelningen. Mät- och GIS-verksamheten är organiserade 
under kontorets stab. 

Kontoret har ytterligare en avdelning där bygglov, miljö/livsmedel samt 
plan/exploatering/strategisk planering ingår. 
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1.3 Viktiga händelser under året 

Mät och GIS 

Beställningen av primärkarteutdrag, nybyggnadskartor och utstakningar har gett ett 
högre utfall under året än beräknat. Omvärldsläget och det ekonomiska lägets effekt på 
byggmarknaden var svårprognostiserad, men med facit i hand blev utfallet högre än 
beräknat. 

Under året har bygglovsverksamheten satsat på tillsynsärenden, där mätverksamheten 
stöttar i de ärendena med kontroll- och inmätningar. Antal sådana ärenden har ökat 
jämfört med tidigare år. 

Ett samarbete med Lantmäteriet har genomförts för att synkronisera kommunens 
fastighetsgränser med Lantmäteriets. Det har resulterat i att kommunen har bidragit till 
att höja kvaliteten på fastighetsgränser och att vi nu enbart har en källa för 
fastighetsgränser. 

GIS-verksamheten är delaktiga i utveckling av e-tjänster och bidrar i utvecklingen av 
den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Verksamheten har också satsat på att ta fram 
informationsöverenskommelser för de geodatamängder som används och framställs i de 
kommunala verksamheterna. Detta bidrar till kvalitetssäkring, tydligare 
ansvarsfördelningar och säkrare datamängder. 

Avfall 

Den samverkan som avfallsenheten bedriver tillsammans med Håbo, Sigtuna och 
Knivsta har uppmärksammats av andra kommuner vilket resulterade i studiebesök från 
Uppsala, Tierp, Ekerö samt Sollentuna energi under året. Kommunerna fick också 
presentera sitt samverkansarbete på fyrfackkärl- leverantörens användarträff under 
hösten. 

Från 1 januari 2022 tog kommunen över ansvaret för insamling av returpapper. 

I samverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta kommuner har en ny avfallsplan tagits 
fram som är uppe för beslut i KF.  Inom samverkan bevakas även de nya kraven som 
kommer läggas på kommunerna: kommunalt ansvar för förpackningsinsamling från 
januari 2024, med fullt utbyggd FNI senast 2027, samt högre krav på att tillhandahålla 
möjlighet till källsortering av bygg- och rivningsavfall från privatpersoner. När det 
kommer till förpackningsinsamlingen så deltar enheten även i nätverk för stor-
Stockholm för att ha ett gemensamt synsätt på de nya kraven som ställs på kommunerna 
från 2024. 

Sedan våren 2022 är Upplands-Bro en av landets första kommuner att återvinna salterna 
som uppstår i askan vid förbränning av vårt insamlade restavfall, den så kallade 
flygaskan. 

Avfallsenheten blev vald till årets arbetsplats 2022 i kommunen. 

Gata/park  

Under året har projekt utifrån Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (TTP) i olika 
stadier pågått, gång- och cykelväg Kockbacka, gång- och cykelramp vid 
Granhammarsvägen/Mätarvägen, gång- och cykelväg Tjusta, tillgänglighetanpassning 
av busshållplatser längs Frekvensvägen samt hastighetsdämpanden åtgärder längs 
Finnstastigen. 
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Bulleråtgärder pågår på Bygdegårdsvägen/ Hjortronvägen, Blåsarvägen och Wickberga. 

Utöver drift av befintlig belysning har arbetet med förflyttning av belysningscentraler 
pågått, skåp med egna mätare har tillsatts. I Bro har samtliga belysningscentraler flyttats 
ut och i Kungsängen och Brunna är arbetet i slutfasen. 

Under året har beläggningsarbeten utförts i form av allt från potthålslagningar till ny 
asfaltering på ex Granhammarsvägen, Flanellvägen, Lärftvägen och Vadmalsvägen. 

Trygghetsarbetet fortgår där verksamheten deltar i trygghetsvandringar tillsammans 
med trygghetsvärdarna i Bro, BID (Business Improved District) och EST (Effektivt 
Samordning för Trygghet) samt deltar i arbetet med EMBRACE som rapportörer. Detta 
har resulterat i hantering av skadegörelse som klottersanering, förbättringsåtgärder på 
belysningssidan och målning av gångtunnlar i Bro. 

Inom parkverksamheten har siktröjningar, framkomlighets-, föryngrings- och 
uppbyggnadsbeskärningar, beskärning och nedtagning av riskträd genomförts på 
parksidan under 2022. Ett axplock av övriga åtgärder är: 

 Nyckelbergssparken har färdigställts och invigdes i maj  
 Omhändertagande av 17 ”stora” sopdumpningar 
 Inköp samt montering av torgmöblering i Kungsängens centrum 
 Plantering och skötsel av säsongsblommor i Bro och Kungsängens centrum. 
 Inventerat samtliga parkbänkar i Bro, nya parkbänkar är beställda och monterade 
 Fördjupad riksinventering av träd i Bro med hjälp av ljudtomografi 

Vatten och avlopp 

Analoga vattenmätare byts ut mot digitala vattenmätare med fjärravläsning. Digitala 
mätare innebär många fördelar för VA-kollektivet. Idag får kommunen inte in 
avläsningar från samtliga fastigheter vilket kräver extra administration. Digitala mätare 
gör det även möjligt att snabbare upptäcka avvikelser och ger indikering på eventuella 
läckage. Detta innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen 
får en bättre uppföljning och ger ett säkrare underlag för debitering. Koncentrator har 
satts upp i Kungsängen för att automatiskt kunna läsa av de digitala vattenmätarna. 
Ytterligare en är planerad till Bro. Att kunna läsa av mätare automatiskt medför att 
bilresor för avläsning minskar. 

Dagvattenplan samt dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun har antagits i KF. 

En tillskottsvattenutredning uppströms Trädgårdsstadens pumpstation har utfört utifrån 
uppkommen bräddning i pumpstationen under sommaren 2021. Resultatet hittills är åtta 
felkopplade fastigheter och två inläckage på spillvattennätet. Dessa har nu åtgärdats och 
inflödet till pumpstationen vid större regn har nu mätbart minskat. 

Utbyggnaden av kommunalt VA fortskrider enligt plan om än med viss fördröjning. 
Under 2022 färdigställdes utbyggnaden till Ådö skog. En utbyggnad och anslutning av 
Tjusta pågår och beräknas vara klar under 2023. 

Digitalisering 

En fortsatt digitalisering av verksamheterna har genomförts för att effektivisera arbetet 
och utvecklingen av den digitala samhällsbyggnadsprocessen, t ex digitala detaljplaner, 
digitala grundkartor samt effektivare och säkrare hantering av VA-data.  

Appar har utformats, både för inventering av parkbänkar som för information från VA- 
och avfallssidan. 
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2 Mål och resu l tat

2.1 Stärka demokratin

2.1.1 Uppdrag: Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser

Be skrivning

Kommune n har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar men
även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in goda idéer och
synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda delaktighete n kan öka
genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och förslag. Nämnden kan bidra med
att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap om samhället s infrastr ukt ur genom aktiv
delaktighet i skolorna. För de yngre barnen tas kunskap emot genom lek varför de
kommuna la lekplatserna ska vara en plats för stimula ns och utveckling.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ntal
genomf örda
medborgardial
oger 2 3 3 3 2

A ntal
medborgarund
ersökningar
inom
områdena
tryggt, snyggt
och
tillgänglighet. 3 3 3 1

A ntal nya eller
bef intliga
kommunala
lekplatser där
det anlagts
lärande lek
under året 3 2 2 2 2

A ntal
kunskapshöjan
de insatser
inom teknisk
inf rastruktur
riktade till
skolbarn/-
ungdomar 3 3 3 2

Anta l ge nomförda me dborga rdia loge r

En trygghets va nd r ing genomför des under våren i Bro och under hösten en i Brunna och
en i Kungsänge n.

Anta l me dborga runde rsökninga r inom områ de na tryggt, snyggt och ti l lgä ngl ighe t.

Genom projektet Omdaning Bro så har representant från enheten Gata/Park utfört 3
medborgarunde rsök ningar för området.

- Enkätundersök ni ng om var i Bro det saknas parkbänkar.

- Undersökning om hur lätt det är att hitta målpunkte r i Bro
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- Undersökning om brister i befint lig belysning, samt vilken typ av belysning som
uppskattas av medborgare.

Anta l nya e l le r be fintl iga kommuna la le kpla tse r dä r de t a nla gts lä ra nde le k unde r å re t

Inom den nya Nyckelbergsparken har lärande lek gått som en röd tråd genom hela
projektet. I denna nya park så kan barn och unga träna upp bland annat balans,
koordinatio n och motorik.

Finnstagå rdsparke n har under året utvecklats till en lekotop med vikingate ma där barnen
kan lära sig känna igen dåtidens bebyggelser och utsmyck ning (vikingab åt, bro och
hyddor) samt att balansen och motoriken sätts på prov när barn hoppar mella n bland
annat nedgjutna Karl Johan-svampar i parken.

Anta l kunska pshöja nde insa tse r inom te knisk infra struktur rikta de ti l l skolba rn/ -
ungdoma r

Cykelskolan genomförde s för sex skolor i kommune n i slutet av april.

I mars tog Skällsta kretsloppscentra l emot skolungdo ma r från klass 5 på Härnevisko la n
för ett studiebesök och i juni var Brunna förskola på besök.

2.1.2 Nämndmål: Ökad interaktion och dialog med invånarna

Be skrivning

Öka delaktighe te n och inhämt a nde av synpunkter från medborgare. Inlyssna nde och
tillvara ta ga nde på medborgares idéer.
Medborgarundersök ninga r ska omfatta områdena trygg, snygg och tillgä ngl ig kommun.

Komme nta r

Kontoret har nått målvärde na på samtliga indikatore r förutom indikator n om andelen
besvarade frågor och synpunkter från medborgare som Kontaktcenter svarar på. Att
indikator n inte är uppfylld påverkar inte svaret medborgaren får eftersom frågorna och
synpunkter na besvaras av kontoret istället i de fall Kontaktcenter inte kan ge ett svar
direkt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ntal
genomf örda
medborgardial
oger 2 3 3 3 2

A ndel
medborgarf örsl
ag i Tekniska
nämnden som
besvarats inom
6 månader 100%

Genomf öra
trygghetsvandri
ngar
tillsammans
med
medborgare 3 3 3 3 3

100%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel
besvarade
f rågor och
synpunkter
f rån
medborgare
som
Kontaktcenter
svarar på. 91% 91% 91% 93%

A ndel
besvarade
f elanmälningar
och synpunkter
f rån
medborgare
som önskar
återkoppling 100% 100% 100% 100%

A ntal
medborgarund
ersökningar
inom
områdena
tryggt, snyggt
och
tillgänglighet. 3 3 3 1

Anta l ge nomförda me dborga rdia loge r

En trygghets va nd r ing genomför des under våren i Bro och under hösten en i Brunna och
en i Kungsänge n.

Ande l me dborga rförsla g i Te kniska nä mnde n som be sva ra ts inom 6 må na de r

100% av medborgarför s la ge n som besvarats inom Tekniska nämnden under perioden
har besvarats inom 6 månader.

Ge nomföra trygghe tsva ndringa r ti l lsa mma ns me d me dborga re

En trygghets va nd r ing genomför des under våren i Bro och under hösten en i Brunna och
en i Kungsänge n.

Ande l be sva ra de frå gor och synpunkte r frå n me dborga re som Konta ktce nte r sva ra r på .

Under året har 91% av inkomna frågor och synpunkter från medborgare besvarats av
Kontaktcenter. Arbete pågår löpande för att stötta Kontaktcenter att kunna besvara fler
frågor och synpunkter.

Ande l be sva ra de fe la nmä lninga r och synpunkte r frå n me dborga re som önska r
å te rkoppl ing

Alla inkomna felanmä l ningar och synpunkter besvaras om det önskas.

Anta l me dborga runde rsökninga r inom områ de na tryggt, snyggt och ti l lgä ngl ighe t.

Genom projektet Omdaning Bro så har representant från enheten Gata/Park utfört 3
medborgarunde rsök ningar för området.

- Enkätundersök ni ng om var i Bro det saknas parkbänkar.

- Undersökning om hur lätt det är att hitta målpunkte r i Bro

- Undersökning om brister i befint lig belysning, samt vilken typ av belysning som
uppskattas av medborgare.
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2.2 Meningsf ullt åldrande

2.2.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila
och rekreation.

Be skrivning

Kommune ns allmänna ytor ska vara lätta att ta sig till samt att det finns ytor som lockar
till att umgås på och som bidrar till lugn och även upptäckande.

Komme nta r

Arbetet är pågående med b.la. nya Finnstagå rdsparke n där nya samlingsp latse r har
skapats i form av grillp lat ser, sittytor och lekotopen är klart för denna säsong.

Arbetet med att inventera parkbänkar, lyfta in synpunkter från medborgare, upphandla
nya parkbänkar samt montering av nya parkbänkar i Bro är klart.

Enheten har även arbetat med blomsterprakt i Bro för att skapa ytor som bidrar till en
lugn och trevlig miljö.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel
parkbänkar
längs gång-
och cykelvägar
som är
tillgänglighetsa
npassade 40% 40% 40% 40%

A ndel
busshållplatser
i kommunen
som är
tillgänglighetan
passade. 60% 85% 85% 85% 80%

A ntal
bef intliga/nya
parkytor/naturo
mråden som
anpassas till
möjlighet till
umgänge och
vila på
kommunens
allmänna
platser 2 3 3 3 2

Ande l pa rkbä nka r lä ngs gå ng- och cyke lvä ga r som ä r ti l lgä ngl ighe tsa npa ssa de

Arbetet med utbyte av parkbänkar längst gång- och cykelväga r i Bro är klart. Målet på
40% är uppfyllt.

Ande l busshå llpla tse r i kommune n som ä r ti l lgä nglighe ta npa ssa de .

I dagsläget är ca 85% av kommune ns busshållp la tser inom tätort
tillgä ngli ghet sa npassade. Alla tillko mma nde busshållp lat ser utformas
tillgä ngli ghet sa npassade. Under året färdigstä l lde s två busshållp la tser vid
Enköpings vä ge n och två vid Österhagen.
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Anta l be fintl iga /nya pa rkytor/na turområ de n som a npa ssa s ti l l möj lighe t t i l l umgä nge och
vi la på kommune ns a llmä nna pla tse r

Parkområdet vid Finnstagå rdspa rke n har utvecklats till en tillta la nde plats för umgänge
och vila genom nya parkbänkar/grillar / leko top och blomsterprakt. Nyckelbergsparken
(ny lekplats, utegym och samlingsplats ) har under året färdigstä llts.

Verksamheten har arbetat (gemensa mt med AME) med att bygga nya
picknickbord/parkbä nk ar som ställs ut i befint li ga kommuna la parker/lekplats er. Nya
bänkar har tillför ts i Syltaområdet (Lillsjö n). I projektet Vinterrum utvecklas området
vid Råbyskog till en plats för umgänge och vila.

2.3 Lustf yllt lärande

2.3.1 Nämndmål: Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek
för alla.

Be skrivning

Genom att integrera lärande lek och utrustning i kommuna la lekparker som stimulera r
barnens fantasi så bidrar kommune n med ett lustfyl lt lärande på kommune ns allmänna
ytor. Att leka sig till kunskap är det bästa sättet att lära sig på, för med lekplatser som är
lärande och utveckland e kan barnet samla på sig kunskap genom egen erfarenhet.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ntal nya eller
bef intliga
kommunala
lekplatser där
det anlagts
lärande lek
under året 3 2 2 2 2

Anta l nya e l le r be fintl iga kommuna la le kpla tse r dä r de t a nla gts lä ra nde le k unde r å re t

Inom den nya Nyckelbergsparken har lärande lek gått som en röd tråd genom hela
projektet. I denna nya park så kan barn och unga träna upp bland annat balans,
koordinatio n och motorik.

Finnstagå rdsparke n har under året utvecklats till en lekotop med vikingate ma där barnen
kan lära sig känna igen dåtidens bebyggelser och utsmyck ning (vikingab åt, bro och
hyddor) samt att balansen och motoriken sätts på prov när barn hoppar mella n bland
annat nedgjutna Karl Johan-svampar i parken.

2.3.2 Nämndmål: Öka elevernas kunskap om den tekniska
infrastrukturen/tek niska systemen som håller samhället igång

Be skrivning

Genom att kunna erbjuda föreläsning, studiebesök, material mm får eleverna en ökad
chans till dels insikt i viktiga delar av samhällets infrastr uk t ur men även ökar sina
kunskaper inom områden som är viktiga nu och i framtide n.
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ntal
kunskapshöjan
de insatser
inom teknisk
inf rastruktur
riktade till
skolbarn/-
ungdomar 3 3 3 2

Anta l kunska pshöja nde insa tse r inom te knisk infra struktur rikta de ti l l skolba rn/ -
ungdoma r

Cykelskolan genomförde s för sex skolor i kommune n i slutet av april.

I mars tog Skällsta kretsloppscentra l emot skolungdo ma r från klass 5 på Härnevisko la n
för ett studiebesök och i juni var Brunna förskola på besök.

2.4 Hållbart liv och hälsa

2.4.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och
upplevda trygghet inom kommunen.

Be skrivning

Tekniska nämnden ska utveckla och tillvara ta den utemiljö kommune n har samt öka
tillgä ngli ghete n till densamma.
Tekniska nämnden ska förbättra förutsättni ngar na för blåljusaktör er na att ta sig fram till
insatser inom kommune n snabbare.

Komme nta r

En av två indikatore r har uppfyllts och målet anses därmed delvis uppfyllt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel
genomf örda
projekt av
beslutade
projekt med
prioritet 1 i
Traf ik- och
tillgänglighetsp
rogram 2022 90% 33% 33% 33% 100%

A ndel utf örda
åtgärder som
f inns i
åtgärdsplan
2022 f rån
trygghetsvandri
ngar 100% 100% 100% 100% 100%

Ande l ge nomförda proje kt a v be sluta de proje kt me d priori te t 1 i Tra fik - och
ti l lgä ngl ighe tsprogra m 2022

Enligt Trafik- och tillgä ngl ighe tsp ro gra mmet 2022 fanns tre projekt med prioriter ing 1:

- Gång- och cykelväg längs Tjustaväge n, projektet har planerats under 2022 och
upphandlas samt genomför s under 2023.
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- Nya busshållp lat ser på Enköpings vä ge n vid Österhagen, projektet är genomfört.

- Tillgä nglighetsa npa ss ning av busshållp latse r.

Ande l utförda å tgä rde r som finns i å tgä rdspla n 2022 frå n trygghe tsva ndringa r

Trygghe ts va ndr i ng i Bro är utförd och 100% av åtgärdslista n är genomfört.

Trygghe ts va ndr i ngar för Brunna och Kungsänge n genomförd es under tertial 3.

2.5 Hållbart samhällsbyggande

2.5.1 Uppdrag: Smart och hållbar samhällsbyggnad

Be skrivning

Ett obrutet digita lt infor mat io ns f löde genom hela samhällsb yggnad sproces se n
eftersträvas och tekniska nämnden ska vara en del av det. För att skapa en effektivare
samhällsb yggnadsp rocess fortsätter samarbetet inom förvalt ni nge n. Tekniska nämnden
har genom sin verksamhet möjlighe t att påverka kommune ns hållbarhe t med bland
annat förebygga nde och beteendepåverkande åtgärder. Genom att öka tillgä ngli ghet e n
och utveckla gång- och cykelvägnäte t kan fler invånare få möjlighet att gå och cykla.
Kommune ns utemiljö ska tas tillva ra och utvecklas genom bland annat röjninga r och
ny-/ompla nte r inga r för att skapa förutsättningar för den biologiska mångfa lde n.
Tillgä ngl ighe te n ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av värdefull utemiljö.
För att minska näringsbe la st ninge n på kommune ns vattendrag och sjöar genomförs en
stor insats med att förnya avloppsledni ngs nät et och ansluta abonnenter som har haft en
egen, och ofta äldre, avloppsanordni ng. För att minska risk för påverkan på människor s
hälsa ska åtgärder vidtas för att minska bullerbe last n inge n från kommune ns vägar. För
att möta ett ökat driftbehov och tillgä ngl iggö ra yta bör upplaget för drift flyttas och
moderniseras.

Uppdraget bidrar även till övergripande målet "Stärka demokratin"

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

Ett nytt upplag
har skapats Uppnått Uppnått Uppnått

A ntal
bulleråtgärder
som utf örts på
bef intliga vägar 1

A ndel
exploaterings-
och planprojekt
där expertis
f rån Tekniska
nämndens
verksamheter
deltar 100% 100% 100% 100% 100%

Ökning av
antalet
cykelresor
inom
kommunen 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ntal
genomf örda
beteendepåver
kande insatser
f ör att minska
bilanvändandet
enligt målet i
Cykelstrategi
2020-2025 1 2 2 2 2

A ndel
villahushåll och
f ritidshus som
är anslutna till
f yrf ackssystem
et. 99% 99% 99% 99% 99%

A ndel invånare
anslutna till det
kommunala
VA-nätet 91% 91% 91% 92%

Ett nytt uppla g ha r ska pa ts

Upplaget är klart för att ta emot massor.

Anta l bulle rå tgä rde r som utförts på be fintl iga vä ga r

Upphandling pågår gällande bullerp la nk på Bygdegårds vä ge n.

Ande l e x ploa te rings- och pla nproje kt dä r e x pe rtis frå n Te kniska nä mnde ns ve rksa mhe te r
de l ta r

Nämndens verksamhete r har varit delaktiga i samtliga projekt under året.

Ökning a v a nta le t cyke lre sor inom kommune n

Målvärdet är justerat mot verksamhetsp la ne n då målet är att andelen cyklande i
kommune n ska öka med 2% fram till år 2025 (basår 2020), vilket innebär ett målvärde
på 0,4% per år.

Indikatorn följs upp på årsbasis.

Anta l ge nomförda be te e nde på ve rka nde insa tse r för a tt minska bila nvä nd a nde t e nligt
må le t i Cyke lstra te gi 2020-2025

Regiona l gång- och cykelväg (etapp 2) är genomförd.
En digita l cykelräknare har monterats vid regiona la gång- och cykelväge n i Bro och en
cykelskola har anordnats för barn i sex olika skolor.

Ande l vi l la hushå l l och fri tidshus som ä r a nslutna ti l l fyrfa ckssy ste me t.

99% av villa hus hå l le n och fritid s huse n med individ ue lla kärl är anslut na till
fyrfackss yste met.

Ande l invå na re a nslutna ti l l de t kommuna la VA-nä te t

Statistik avseende antalet anslutna redovisas årsvis i tertial 1-rapporten då beräkning
sker efter sista dag för publicer ing av verksamhetsbe rät te ls e n.

Ådö skog har anslut it s till det kommuna la VA-nätet under sommaren 2022.
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2.5.2 Uppdrag: Trygg, snygg och tillgänglig kommun

Be skrivning

Många stora insatser har genomför ts för att öka trygghete n och detta arbete ska fortsätta.
Nya mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlätta r frilufts l iv och
rekreation är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas trygga, trevliga och
välskötta. Det ska vara lätt att ta sig till kommune ns allmänna
ytor. Vägarna ska vara framkomliga, trafiksäkra och tillgä ngli ga året om. Vägunder hå ll
med ny beläggning, hastighet sdä mpa nd e åtgärder och förstärkning av belysning vid
bland annat övergångss tä lle n minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter insatserna
med tillgä ngl ighe tsa npa ss ninga r och framkomlighetså t gärde r som
kommune n behöver göra i samband med att befolkninge n i kommune n ökar. Det ska
vara smidigt att ta sig från en kommunde l till en annan.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel
parkbänkar
längs gång-
och cykelvägar
som är
tillgänglighetsa
npassade 40% 40% 40% 40%

A ndel
busshållplatser
i kommunen
som är
tillgänglighetan
passade. 60% 85% 85% 85% 80%

A ntal
bef intliga/nya
parkytor/naturo
mråden som
anpassas till
möjlighet till
umgänge och
vila på
kommunens
allmänna
platser 2 3 3 3 2

A ndel utf örda
åtgärder som
f inns i
åtgärdsplan
2022 f rån
trygghetsvandri
ngar 100% 100% 100% 100% 100%

Ande l pa rkbä nka r lä ngs gå ng- och cyke lvä ga r som ä r ti l lgä ngl ighe tsa npa ssa de

Arbetet med utbyte av parkbänkar längst gång- och cykelväga r i Bro är klart. Målet på
40% är uppfyllt.

Ande l busshå llpla tse r i kommune n som ä r ti l lgä nglighe ta npa ssa de .

I dagsläget är ca 85% av kommune ns busshållp la tser inom tätort
tillgä ngli ghet sa npassade. Alla tillko mma nde busshållp lat ser utformas
tillgä ngli ghet sa npassade. Under året färdigstä l lde s två busshållp la tser vid
Enköpings vä ge n och två vid Österhagen.
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Anta l be fintl iga /nya pa rkytor/na turområ de n som a npa ssa s ti l l möj lighe t ti l l umgä nge och
vi la på kommune ns a llmä nna pla tse r

Parkområdet vid Finnstagå rdspa rke n har utvecklats till en tillta la nde plats för umgänge
och vila genom nya parkbänkar/grillar / leko top och blomsterprakt. Nyckelbergsparken
(ny lekplats, utegym och samlingsp lats ) har under året färdigstä llts.

Verksamheten har arbetat (gemensa mt med AME) med att bygga nya
picknickbord/parkbä nk ar som ställs ut i befint li ga kommuna la parker/lekplats er. Nya
bänkar har tillför ts i Syltaområdet (Lillsjö n). I projektet Vinterrum utvecklas området
vid Råbyskog till en plats för umgänge och vila.

Ande l utförda å tgä rde r som finns i å tgä rdspla n 2022 frå n trygghe tsva ndringa r

Trygghe ts va ndr i ng i Bro är utförd och 100% av åtgärdslista n är genomfört.

Trygghe ts va ndr i ngar för Brunna och Kungsänge n genomförd es under tertial 3.

2.5.3 Nämndmål: Skapa förutsättningar för hållbara infrastruktur lösni ngar vid ny
exploatering

Be skrivning

Tekniska nämnden har en betydande roll i samhällsb yggnadsproce sse n när nya områden
tillskapas och genom sin verksamhet ett stort ansvar för en hållbar infrastr uk t ur. För att
säkerställa goda förutsättningar för en hållbar infrastr uk t ur vid ny exploatering är det
viktigt att nämnden är en del i arbetet redan vid planering och projektering. Det ska
tillses att infrast r ukt ur lös ni ngar i såväl ny som befint lig exploatering bidrar till bra
trafikflöd e n.

Komme nta r

Måluppfyl le lse n har under året varit 100% och verksamheten arbetar aktivt med att vara
delaktiga i exploaterings- och planprojekt samt genomföra garantibes ikt ningar med
tydlig uppfölj ning av krav ställda i upphandlinge n.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel
exploaterings-
och planprojekt
där expertis
f rån Tekniska
nämndens
verksamheter
deltar 100% 100% 100% 100% 100%

A ndel
genomf örda
garantibesiktni
ngar av
genomf örda
entreprenadarb
eten 100% 100% 100% 100% 100%

Ande l e x ploa te rings- och pla nproje kt dä r e x pe rtis frå n Te kniska nä mnde ns ve rksa mhe te r
de l ta r

Nämndens verksamhete r har varit delaktiga i samtliga projekt under året.
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Ande l ge nomförda ga ra ntibe siktninga r a v ge nomförda e ntre pre na da rbe te n

Garantibes ikt ni ng har genomför ts för samtliga entreprenadarbete n som avslutades under
2022 (garantibes ikt ning utförs två år efter avslutat arbete).

2.5.4 Nämndmål: Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa
miljöpåverkan minskas och den biologiska mångfalden ökas.

Be skrivning

Kommune ns utemiljö ska tas tillva ra och utvecklas genom bland annat röjninga r och
ny-/ompla nte r inga r för att det ska vara snyggt och tryggt, samt för att, där det är möjligt
skapa förutsätt ninga r för den biologiska mångfa lde n. Verksamheten samarbetar med
AME i arbetet med röjning av allmä nna ytor och bostadsnära naturmark samt
snickeriarbe te n.
En förutsättni ng för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Tekniska
nämnden har genom sin verksamhet möjlighe t att påverka med förebygga nde och
beteendepåverkande åtgärder. Bland annat genom att öka insatser för
beteendepåverkande åtgärder för att få fler invånar e att gå och cykla samt utveckla
gång- och cykelvägnä tet. Tekniska nämnden ska bidra till fler laddplatser i kommune n.

Komme nta r

Målet anses uppfyllt till större del då sju av nio indikatorer har uppfyllts.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

Mängden
f örpackningar
och tidningar i
restavf all <24% <24% <24% <15%

Mängden
matavf all i
restavf all 11% 11% 11% <30%

A ntal
bräddningar 2 2 2 2

A ndel
tillskottsvatten i
spillvatten till
Käppala 43% 32% 32% 32% 38%

Ökning av
antalet
cykelresor
inom
kommunen 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

A ntal
genomf örda
beteendepåver
kande insatser
f ör att minska
bilanvändandet
enligt målet i
Cykelstrategi
2020-2025 1 2 2 2 2

A ntal riktade
insatser som
f rämjar den
biologiska
mångf alden i
kommunen 10 10 10 10 10
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel
villahushåll och
f ritidshus som
är anslutna till
f yrf ackssystem
et. 99% 99% 99% 99% 99%

Dricksvattenläc
kage 19% 19% 19% 11%

Mä ngde n förpa ckninga r och tidninga r i re sta vfa l l

Plockanalyse n visar att det fortfarande finns stor förbättringspot e nt ia l, och att
verksamhete n behöver fortsätta arbetet med att få hushålle n att sortera ut fler
förpackninga r från restavfalle t.

Mä ngde n ma ta vfa l l i re sta vfa ll

För villor är mängden matavfa ll i restavfallet 12%
För lägenhet er är siffra n 10,2%
Medelvärdet blir därför 11,1 % avrundat till 11 %

Anledninge n till att siffra n är lite högre hos villo r na är att lägenhete r inte sorterar ut sitt
matavfa ll i samma utsträckning som villa hus hå lle n.

Anta l brä ddninga r

Under 2022 har två bräddningar skett, båda i Nygårds pumpstatio n. En i februari och en
i maj.

Ande l ti l lskottsva tte n i spil lva tte n ti l l Kä ppa la

Andelen tillsko tts va tte n har minskat jämfört med föregående år med ca 10 %.

Ökning a v a nta le t cyke lre sor inom kommune n

Målvärdet är justerat mot verksamhetsp la ne n då målet är att andelen cyklande i
kommune n ska öka med 2% fram till år 2025 (basår 2020), vilket innebär ett målvärde
på 0,4% per år.

Indikatorn följs upp på årsbasis med start 2022.

Anta l ge nomförda be te e nde på ve rka nde insa tse r för a tt minska bila nvä nda nde t e nligt
må le t i Cyke lstra te gi 2020-2025

Regiona l gång- och cykelväg (etapp 2) är genomförd.
En digita l cykelräknare har monterats vid regiona la gång- och cykelväge n i Bro och en
cykelskola har anordnats för barn i sex olika skolor.

Anta l rikta de insa tse r som frä mja r de n biologiska må ngfa lde n i kommune n

Ett flertal insatser har skett i utemiljö n för att främja den biologisk a mångfa lde n,
exempelvis :

- Invasiva arter, inventer i ng samt bekämpning av jätteloka och parkslide.

- Sådd av ängsblo mmor och solrosor vid bland annat Tegelhage n, Köpmanvägen, Bro
centrum och Finnstagårdspa rk. Totalt nio platser.

- Skapande av faunadepåer i form av kvarlämning av död stående och ligga nde ved vid
strategiskt utvalda platser i skog.
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Andel villahushåll och fritidshus som är anslutna till fyrfackssystemet.  

99% av villahushållen och fritidshusen med individuella kärl är anslutna till 
fyrfackssystemet. 

Dricksvattenläckage 

Målvärdet på 11% har varit för snävt och därmed är måluppfyllelsen negativ. Insatser 
görs kontinuerligt för att minimera mängden läckage, exempelvis genom att byta ut 
analoga vattenmätare till digitala. De digitala vattenmätarna har, förutom en digital 
avläsning av vattenförbrukningen, även en funktion att de lyssnar efter läckor i 
dricksvattennätet. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
 

Driftredovisning 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 
Avvikelse 

2021 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator & vägar 49 259 1 437 48 730 2 415 529 978 1 507 -1 193 

Parkeringsöverva
kning 1 283 1 900 1 758 1 811 -475 -89 -564 -745 

vinterväghållning 6 430 0 6 934 80 -504 80 -424 1 517 

Parkverksamhet 10 293 100 11 340 230 -1 047 130 -917 -493 

Bostadssociala 
bidrag 3 670 0 2 555 0 1 115 0 1 115 -30 

Upplåtelse av 
allmän platsmark 45 850 0 444 45 -406 -361 412 

Skrotbilshanterin
g 170 90 192 183 -22 93 71 -6 

GIS 5 048 0 4 433 94 615 94 709 1 107 

Mät 4 538 1 759 4 253 2 091 285 332 617 167 

         

Summa 80 736 6 136 80 195 7 348 541 1 212 1 753 736 

 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gator & vägar 24 474 5 585 24 462 5 124 12 461 473 

Parkeringsöverv
akning 52 16 52 16 0 0 0 

Parkverksamhet 1 445 396 1 449 395 -4 1 -3 

GIS 50 3 0 0 50 3 53 

Mät 627 26 417 7 210 19 229 

Summa 26 648 6 026 26 380 5 542 268 484 752 

 

Affärsverksamhet 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 
Avvikelse 

2021 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 34 938 34 938 33 261 33 261 1 677 -1 677 0 0 

Vatten och 
avlopp 65 473 65 473 68 247 68 247 -2 774 2 774 0 0 

Summa 100 411 
100 41

1 101 508 
101 50

8 -1 097 1 097 0 0 
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3.1.1 Prognoser under året 

Budgetavvikels
e Vårprognos 

Budgetavvikels
e Höstprognos 

Budgetavvikels
e bokslut  

-41 -822 1 753  

3.2 Ekonomisk analys 

Skattefinansierade verksamheter 

Gata Park 

De tekniska verksamheterna har för helåret 2022 redovisat ett överskott jämfört mot ram 
med 1,7 Mkr. Det är främst högre intäkter från gator och vägar med schakttillstånd samt 
ökad försäljning inom verksamheten Mät samt läge kostnad för 
bostadsanpassningsbidrag som bidrar till det positiva överskottet för året. 

En budgetjustering har även gjorts under året där extra medel från KS har tillförts enligt 
beslut om 2,5 Mkr för att genomföra åtgärder på Kronogårdsvägen. 

Gator och vägar 

Verksamheten har haft högre intäkter för schakttillstånd till bl a exploateringsprojekt 
och för grävning av fiber. Det har även varit lägre kapitalkostnader när vissa 
investeringar blivit försenade och ej upptagits hela året. 

Vinterväghållning 

Vinterväghållningen har blivit ca 400 tkr dyrare än budget efter delvis höjda priser 
under året. 

Parkeringsövervakning 

Parkeringsverksamheten har haft lägre intäkter under året på grund av avstängda 
automater vid infartsparkeringen samt avstängd parkering på Ringvägen. 

Parkverksamheten 

Verksamheten visar på ett underskott på 900 tkr efter ökade kostnader för 
huvudverksamheten till följd av ökat behov för avverkning av sly längs med olika 
vägsträckor och där detta arbete inte ingick i entreprenörens ordinarie uppdrag och taxa. 

Bostadssociala bidrag 

Utfallet av bostadssociala bidrag är helt beroende på hur många och vilken typ av 
ansökningar som inkommer. Under året har det varit en lägre efterfrågan av dessa 
anpassningar vilket gjort att verksamhetens resultat fick ett överskott på 1,1 Mkr. 

Upplåtelse av allmän plats 

Verksamheten visar på ett underskott till följd av beslut om att inte ta ut några avgifter 
för markupplåtelse under året i samband med pandemi. 

Skrotbilshantering 

Verksamheten med att omhänderta övergivna bilar gick med ett mindre överskott efter 
att ett något högre bidrag än beräknat erhållits från Naturvårdsverket. 

Mät 

Verksamheten har haft ett positivt överskott mot ram med 617 tkr till följd av högre 
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intäkter för sin försäljning av nybyggnads och primärkartor samtidigt som kostnaderna 
för avskrivningar blev lägre än förväntat, då planerade nyinvesteringar fördröjts och ej 
genomfördes under året. 

GIS 

Verksamheten har resultatet för året givit ett överskott på lite drygt 700 tkr jämfört med 
budget. Främst genom att kostnaderna för att nyttja konsulter varit lägre när behovet 
inte blev lika stort och en större del kunnat utföras med egna resurser. Även en försenad 
ersättningsrekrytering bidrog till lägre personalkostnad för året. 

Affärsverksamheterna (avgiftsfinansierade) 

Affärsverksamheternas överskott eller underskott behandlas som en skuld respektive 
fordran till abonnentkollektiven. Efter denna åtgärd redovisar verksamheterna ett 
nollresultat. 

Avfall 

Enheten har gjort ett överskott under 2022 som främst beror på lägre kostnader för 
verksamhetens hantering vid kretsloppscentralerna. Detta till följd av att det varit färre 
besökare och efterfrågan jämfört med under året innan. På grund av bristen på 
råmaterial till följd av världsläget så var priserna för första halvårets metallersättning 
väsentligt högre än förväntat, vilket också påverkade resultatet i den delen av 
verksamheten. 

Vatten och avlopp 

In till 2022 hade VA-verksamheten med sig ett underskott från föregående år. Det finns 
en eftersläpning av intäkter då höjningen av VA taxan sker etappvis under en fyra års 
period. 
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3.3 Investeringsredovisning 
 

Projekt 
Total 

budget 
Redovisat 

2021 
Budget 

2022 
Redovisat 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 
Ombudgete
ras till 2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Gatubelysning 4 000 2 055 1 152 880 272 272 

Beläggning 8 985 2 952 5 266 5 744 -478  

Lekplatser 4 261 3 298 3 700 2 780 920 920 

Bullerdämpande 
åtgärder 4 180 878 3 826 119 3 707 3 707 

Trafik och 
tillgänglighetsprogra
m 15 476 8 653 16 265 5 629 10 636 10 636 

Trafik och 
tillgänglighetsprojekt 
(statligt bidrag) 11 873 19 818 0 -5 385 5 385  

Parkeringspaket 
Kungsängen 800 2 293 800 0 800 800 

trygghetsskapande 
åtgärder 3 845 3 050 3 241 668 2 573 2 573 

Investering Upplag 500 0 330 68 262 262 

Gröna Dalen 1 500 0 1 500 0 1 500  

Kungsängens C 
lekyta 616 84 616 607 9  

Gång och cykelramp 750 0 750 805 -55  

Brorenovering 5 000 0 5 000 28 4 972 4 972 

Båtramp Björknäs 200 0 200 0 200 200 

Fordon (Mät) 800 0 800 0 800 800 

Mätutrustning 500 0 500 0 500 500 

Drönare 200 0 200 0 200 200 

Automatiserade 
manuella processer 300 0 300 0 300  

Trivselprognoser 
(Omdaning Bro) 1 000 152 1 000 546 454 400 

Hastighetsdämpand
e åtgärder 
(Omdaning Bro) 3 000 0 3 000 2 245 755  

Markutrustning 
(Omdaning Bro) 2 035 0 2 035 2 239 -204  

Permaodling 
(Omdaning Bro) 300 0 300 0 300 300 

Skyltning 
(Omdaning Bro) 500 0 500 0 500 500 

Utemiljö (Omdaning 
Bro) 1 000 0 1 000 138 862 800 

Summa 71 621 43 233 52 281 17 111 35 170 27 842 
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Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total budget 
Redovisat 

2021 Budget 2022 
Redovisat 

2022 
Kvar av 

budget 2022 
Ombudgeter

as till 2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Containrar 
kretsloppscentr
aler 765 0 765 671 94 

 

Summa 765 0 765 671 94  

 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total budget 
Redovisat 

2021 Budget 2022 
Redovisat 

2022 
Kvar av 

budget 2022 
Ombudgeter

as till 2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Diverse 
Maskiner 1 141 50 500 181 319  

Pumpstationer 10 817 774 11 962 406 11 556 11 556 

Tillskottsvatten 13 407 182 52 318 37 52 281 52 281 

LPS pumpar 6 097 112 6 388 1 367 5 021 5 021 

Åtgärder 
spillvattenlednin
g 149 503 4 184 135 588 21 684 113 904 113 904 

UBS-ledning 
(Sigtunaledning
) 29 030 2 753 17 109 82 17 027 17 027 

Vattenkiosker 1 193 0 1 089 602 487 487 

Dagvatten 22 832 1 522 26 740 0 26 740 26 740 

Nya ledningar 
ospec 
ledningsrenover
ing & service 
ofördelat 22 402 2 406 26 460 28 185 -1 725  

Utökat VA 
verksamhetsom
råde 52 922 14 33 999 0 33 999 33 999 

Ådö utbyggnad 43 172 16 424 21 772 18 250 3 522 3 522 

Överföringsledn
ing Säbyholm 10 000 45 17 889 187 17 702 17 702 

Nya fordon 5 110 0 4 749 693 4 056 4 056 

Parken Gröna 
dalen 12 500 848 10 182 0 10 182  

Norrvatten 
ledningsflytt 10 000 2 003 3 478 86 3 392 3 392 

Tjusta 2 905 6 216 55 484 26 733 28 751 28 751 

Upplagsplats 3 500 0 3 500 74 3 426 3 426 

Anläggningsavg
ifter 0 -13 378 0 -36 105 36 105  

Nya 
ledningsrätter 0 143 0 76 -76  

Summa 396 531 24 298 429 207 62 538 366 669 321 864 

 

  

94 
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Exploateringsprojekt VA 

Projekt Total kalkyl 
Redovisat 

2021 
Redovisat 

2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

 Tibbleängen VA  0 0 264 0 -264 

 Trädgårdsstaden Bro VA  0 1 533 28 583 0 -28 583 

 Husbytorp/Tegelhagen  0 20 626 8 740 0 -8 740 

 Viby  0 0 214 0 -214 

Summa 0 22 159 37 801 0 -37 801 

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 

 Skattefinansierade verksamheterna 

Gatubelysning 

Vintern 2020/2021 genomfördes en inventering av kommunens samtliga 
belysningspunkter, mätarcentraler och utlösningsvillkor. Inventeringen visade att det på 
många ställen i kommunen är för många belysningspunkter kopplade till samma 
elcentral vilket medför att en säkerhetsrisk och måste åtgärdas. Brunna och Bro 
åtgärdades 2020 och 2021 och under 2022 åtgärdades Kungsängen. Återstår att göra 
utbyte av natriumarmaturer till LED armaturer vilket genererar både en ekonomisk och 
en miljömässig energibesparing. Resterande medel äskas därmed för budgeteringen till 
2023. 

Beläggningsunderhåll 

Ett åtgärdsprogram har tagits fram under 2020-2021 där det framgår när och var ny 
beläggning behövs för att bevara vägkroppen och ha körbara ytor för att minska risken 
för olyckor. Delar av Granhammarsvägen har fått ny asfalt under våren/sommaren samt 
Enköpingsvägen mellan Sylta och Aspviksbacken, Flanellvägen, Lärftvägen, 
Vadmalsvägen och del av Mätarvägen. Kostnaderna för asfaltering har stigit väsentligt 
under året. 

Lekplatser 

Nyckelbergsparken har färdigställts under våren och invigdes i maj. Återstående medel 
äskas för att kunna omfördelas till slutförandet av beläggningsarbete för lekytan i 
Kungsängens Centrum. 

Bullerdämpande åtgärder 

Åtgärder som planerades under 2022, bullermätningar, byggnation av bullerplank längs 
Bygdegårdsvägen och höjning av bullervall längs Granhammarsvägen, för att minska 
bullernivåer vid fastigheter som ligger över gällande riktvärden, har ej slutförts och 
investeringsmedel flyttas med till 2023. 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 

Behovet av nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden, samt 
hastighetsdämpande åtgärder är stort. Fördröjning av upphandling har försenat starten 
av delprojektet för Tjustavägen och återstående medel behöver därmed flyttas över till 
2023. 

I kommunfullmäktige, aug -22, togs beslut om att omfördela 21 000 tkr till projektet 
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Trafik och tillgänglighetsprogram (TTP) med överskjutande investeringsmedel från ett 
antal VA-projekt som avslutas. 

Parkeringspaketet Kungsängen 

Nya automater till Kungsängen för att hantera nya kort/betalningslösningar. 
Upphandling fördröjd i projektet och därmed behov av att flytta med investeringsmedel 
till 2023. 

Trygghetsskapande åtgärder 

Åtgärder för förbättrad belysning, nya platser för människor att mötas på, åtgärder som 
gör att fler människor väljer att vara ute samt röjningar och ny-/omplanteringar. 
Projektet pågående och återstående medel äskas för överföring till 2023. 

Investering upplag 

Projekt pågår för att tillskapa ett nytt upplag i samarbete mellan gata/park/trafik och 
VA. Kvarvarande medel behöver flyttas med till 2023 

Kungsängens C lekyta 

Stolar har monterats och rabatterna har förbättrats under 2022. Återstår att färdigställa 
beläggning av torgyta. Medel för detta äskas genom omfördelning av återstående belopp 
från projektet lekplatser som är klart. 

Gång och cykelramp 

Gång- och cykelramp Granhammarsvägen/Mätarvägen har byggts och färdigställts 
under året. 

Brorenovering 

Åtgärder genomförs efter genomförda besiktningar som pågår. Endast en mindre del 
utförda under 2022 och återstående medel behöver därför flyttas med till 2023. 

Båtramp Björknäs 

En båtramp ska anläggas vid Björknäs. Projektet fördröjt på grund av att länsstyrelsen 
krävt in kompletterande uppgifter och provtagning. Ej nyttjade investeringsmedel äskas 
att överföras till 2023. 

Trivselbelysning 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. Projektet pågående och återstående 
medel äskas för att flyttas med till 2023. 

Hastighetsdämpande åtgärder 

Medel används inom projektet Omdaning Bro och är genomförda under 2022. 

Markutrustning 

Medel används inom projektet Omdaning Bro och slutfört under 2022. 

Permaodling 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. Projektet pågående och återstående 
medel äskas för att flyttas med till 2023. 

Skyltning 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. Projektet pågående och återstående 
medel äskas för att flyttas med till 2023. 
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Utemiljö 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. Projektet pågående och återstående 
medel äskas för att flyttas med till 2023. 

Affärsverksamheterna Avfall 

Verksamhetens äskade medel räckte till 5 nya containers med hydrauliska lock 
lokaliserade på Skällsta kretsloppscentral. Kvarvarande medel flyttas med med till 2023 
års fortsatta containerinvestering. 
 
De mest slitna och uttjänta containrarna fylls upp med metallskrot innan de 
transporteras vidare och säljs som metallskrot. Funktionsdugliga containers från 
Skällsta ersätter de mest slitna i Brunna som sedan hanteras på samma sätt. 

Affärsverksamheterna Vatten och avlopp 

De flesta av VA-verksamhetens investeringsprojekt pågår under flera år och medlen 
flyttas därför med från år till år för dessa projekt. 

Ett antal VA-projekt ska avslutas och outnyttjade investeringsmedel lämnas tillbaka. I 
kommunfullmäktige, aug -22, togs beslut om att omfördela 21 000 tkr av dessa 
överskjutande investeringsmedel, som skulle lämnas tillbaka, till projektet Trafik och 
tillgänglighetsprogram (TTP). Det gäller projekten Norrvattens ledningsflytt, UBS-
ledning/Sigtunaledningen, Vattenkiosker samt Ådö skog. 

Diverse maskiner 

Schaktlåda har köpts in för 130 tkr samt en motorkap. 

Pumpstationer 

Projektet löper över ytterligare fyra år och medlen flyttas med årligen. 

Planerade investeringar under året är: 

 Installation av fiberanslutning (IT) i samtliga pumpstationer 
 Pumpstationen på Skogsklockevägen ska renoveras för ca 1Mkr. Det har ännu 

inte påbörjats. 
 Övriga elarbeten, pumpbyten, byten av PLC, ombyggnation etc utförs 

kontinuerligt under året.  

Tillskottsvatten 

Projekt avser investeringar för att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningar 
och innefattar utredningar och efterföljande åtgärder. Projektet löper över flera år och 
medlen flyttas med årligen. 

En tillskottsvattenutredning uppströms Trädgårdsstadens pumpstation har utförts under 
2022. Detta initierades utifrån uppkommen bräddning i pumpstationen under sommaren 
2021. Utredningen har hittills identifierat åtta felkopplingar från fastighet, vilka har 
åtgärdats av fastighetsägare. Två inläckage på spillvattennätet har identifierats och 
åtgärdats. 

LPS-pumpar 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 

50 stycken LPS-pumpar, även kallat LTA-pump, för 1 Mkr har beställts. En LPS-pump 
installeras på fastigheter för pumpning av spillvatten till huvudledningssystemet där det 
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ej kan rinna via självfall. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 

Underprojekt: 

 Jurstaledningen ska dimensioneras upp under 2022-23 med en budget på 
12 Mkr. 

 Projektering av en helt ny pumpstation i Nygård med tillhörande reservkraft har 
påbörjats där den befintliga pumpstationen rivs. Bygglovet har dock blivit 
motsatt av fastighetsägare i området, vilket påverkar tidsplan och ekonomisk 
prognos. Entreprenadarbetet flyttas därmed till 2023 för 10 Mkr. 

 Kungsängens pumpstation planeras att ersättas. Detta påbörjas under 2023. 

UBS-ledningen 

Projektet är klart. Överskjutande investeringsmedel flyttas med till 2023 för att kunna 
omfördelas till projekt Tjusta enligt beslut i KF. 

Vattenkiosker 

Vattenkiosken i Tjusta är klar. Överskjutande investeringsmedel flyttas med till 2023 
för att kunna omfördelas till projekt Tjusta enligt beslut i KF. 

Dagvattendammar 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 

En funktionskontroll ska och har utförts på samtliga dagvattendammar under maj till 
september i år och åtgärder planeras utifrån resultatet av denna kontroll. 
Informationsskyltar om dagvattendammarna har satts upp i anslutning till dammarna. 
Informationen innehåller syftet med dammen och hur den fungerar. Även dess flora och 
fauna samt lite kuriosa som kan härledas dammen kan läsas. 

Nya ledningar, renovering och serviser. 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 

En ny dagvattenledning planeras vid fastigheten Klöv-Lilla Ullevi för 2 Mkr. 

Spill- och dagvattenanslutning från Klövbergaområdet till kommunens VA-system ska 
uppdateras och läggas om för 4 Mkr och beräknas vara klar sommaren 2023. 

En priolista för ledningar som behöver renoveras har tagits fram utifrån filmning av 
dessa. Fem sträckor åtgärdades 2021, fem planerade åtgärder för 2022 har flyttats fram 
till 2023. 

Projekt Snickarvägen innefattas av förnyelse av spill-, dricks-, och dagvattenledningar 
samt serviser. På grund av inflation och oförutsedda kostnader som förorenad mark och 
kabelstråk som ej redovisats korrekt av ledningsägare har kostnaden för projektet 
eskalerat och medfört att investeringsramen ej räckt till under 2022. 

En redundansledning på Musikvägen planerades för 2 Mkr, men flyttas fram till 2024 
för att möjliggöra en synergi med projekt inom Gatu- och parkenheten. 

Utökat VA-verksamhetsområde 

Investering utökat VA-verksamhetsområde löper fram till 2035 inkluderat ett 20-tal 
projekt utifrån VA-plan. Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 
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 VA-anslutning av 2 st. fastigheter i Fiskartorp som ligger inom 
verksamhetsområdet påbörjades under 2022. 

 Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kyrkbytorp, ledningssträckning 
ca 1,7 km till en kostnad av 17 Mkr med tidsplanen 2022 till 2024. Projektering 
utfördes under 2022. 

 Utbyggnad av kommunalt VA till Håbo-Tibble Kyrkby. Projektering utfördes 
under 2022. 

Ådö utbyggnad 

Utbyggnad av kommunalt VA till Ådö blev klar under sommaren. 

Slutkostnad på ca 34 Mkr. Intäkter via anslutningsavgift beräknas till 14 Mkr, vilket 
motsvarar en täckningsgrad på ca 41 %. Överskjutande investeringsmedel flyttas med 
till 2023 för att kunna omfördelas till projekt Tjusta enligt beslut i KF. 

Överföringsledning Säbyholm 

Ledningen är projekterad och beräknas kosta ca 18 Mkr. Detaljplanen för Säbyholm har 
blivit överklagad, vilket innebär att ledningsdragning till Säbyholm kommer att 
senareläggas och att projektet därmed beräknas tidigast bli klart under 2024 och inte 
2023 som angetts tidigare. 

Fordon 

En upphandling av grävmaskin för 1,5 Mkr pågår, men på grund av lång leveranstid 
kommer kostnadsutfallet ske 2023. 

Fordonsparken förnyas och utökas efter en fordonsplan. Bytesintervall för servicebussar 
är 7år och 10 år för hjullastare. Fordonsplan framåt: 

 2023 grävmaskin 1,5 Mkr samt en pick-up 600tkr 
 2024 en servicebuss 800 tkr 
 2025 en servicebuss 800 tkr samt en lastbil 3 Mkr 
 2026 en servicebuss 800 tkr 

Norrvattens ledningsflytt 

Projektet är klart. Överskjutande investeringsmedel flyttas med till 2023 för att kunna 
omfördelas till projekt Tjusta enligt beslut i KF. 

Tjusta 

Utbyggnad av kommunalt VA till Tjusta. Projektet pågår och löper över flera år. 
Parallellt upprättas väg, GC-väg samt belysning i Gatu- och parkenhetens regi. Projektet 
beräknas pågå en bit in i 2023 

Kostnaden för projektet har ökat rejält och en omfördelning av medel till Tjusta på 
34 Mkr har gjorts. De ökade kostnaderna orsakas av både från ej påverkansbara 
kostnadsökningar såsom utökade råvarupriser, ökade transport- och tippkostnader etc, 
men även utifrån ej tidigare identifierade krävda åtgärder som fördyring av pumpstation 
pga krävd spont längs med väg, kostnader av trädfällning etc. 

Men den främsta orsaken till den stora kostnadsökningen är att kostnadskalkylen för 
hela Tjusta VA-utbyggnad är baserat på en meterkostnad som är till hälften av de 
faktiska meterkostnaderna vid utförande för nedlagt ledningsträcka. 
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Ny upplagsplats 

Sprängning planeras efter att grävning utförts. Budget 3,5 Mkr. 

Nya ledningsrätter 

Kostnader för ledningsrätter av nya ledningssträckor samt av äldre ledningar som inte 
har ledningsrätter idag. Innefattar investeringskostnader som inte går att förutse och har 
därför inte budgeterats. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt) 

Projektet omfattar endast intäkter från anläggningsavgifter. Alla fakturerade 
anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett vilka projekt, exploateringar eller 
fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras över 40 år, förlängt från tidigare 
30 år för att bättre spegla den längre livslängden och avskrivningstiden på 
anläggningarna. 

Exploateringsprojekt 

Omfattar Tekniska nämndens del i pågående exploatering av områdena 
Trädgårdsstaden, Tegelhagen, Tibbleängen och Viby. Exploateringsprojekt har inte 
någon budget och intäkter i form av anläggningsavgifter ska i senare skede väga upp 
kostnaderna i projekten där kostnader och intäkter är spridda över flera år. 

Dessa projekt har tidigare ingått i sin helhet under Kommunstyrelsens 
exploateringsverksamhet men behöver nu av redovisningsskäl brytas ut och redovisas 
för VA-verksamheten. 
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4 Intern styrning och kontroll 

4.1 Uppföljning av kontrollmoment 

4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Dokumenthantering 

Förtydligande av process 

Dokumenthantering är en stödprocess till samtliga verksamhetsprocesser och beskriver 
hur upprättade handlingar ska hanteras för att dels följa lagkrav på att upprätta en 
dokumenthanteringsplan, dels för att stötta en effektiv och kvalitetssäker handläggning 
av ärenden. 

Risker: Redan beställda och/eller genomförda analyser, rapporter och förarbeten tillvaratas inte 

i efterkommande arbeten 

Kontrollmoment Kommentar 

Aktuell dokumenthanteringsplan f inns  
 
 

 

Process: Genomförande av uppdrag 

Förtydligande av process 

Processen hanterar att och hur uppdrag givna av nämnden tas emot, följs upp och 
levereras på ett systematiskt sätt. 

Risker: Beslutade uppdrag genomförs inte 

Kontrollmoment Kommentar 

Beslutade uppdrag f inns i balanslista  
 
 

 

Process: Kompetensförsörjning 

Förtydligande av process 

Processen hanterar ett systematiskt och strategiskt kompetensförsörjningsarbete. 

Risker: Ej säkerställd kompetensförsörjning 

Kontrollmoment Kommentar 

Kompetensförsörjningsplan f inns för varje avdelning  
 
 

Kompetensförsörjningsplan tas fram i samband med 
verksamhetsplaner, vilket är senarelagt detta år med 
anledning av valår. 
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4.1.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process: Ekonomisk uppföljning

Förtydl iga nde a v proce ss

Processen hanterar att ekonomiska effekter av beslut och genomförda projekt
uppmärksammas och tas med i budget och prognos.

Risker: Framtida driftkostnader till följd av investeringar identifieras inte och tas med i budget.

Kontr ollmoment Kom m entar

Framtida kapital- och drif tskostnader är identif ierade i
exploateringsprojekten.

Process: Driftövertagande från exploateringsprojekt

Förtydl iga nde a v proce ss

Processen hanterar övertagandet av kommuna la vägar och allmä n platsmark från
exploateringsp rojek t till driftverk sa mhe t.

Risker: Förluster i ekonomi och kunskap vid övertagande

Kontr ollmoment Kom m entar

Kontrollera att upprättade rutiner ef terlevs Inga exploateringsprojekt har överlämnats f ullt ut f ör drif t
under året.

4.2 Uppf öljning av åtgärder

4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process: Dokumenthantering

Risker: Redan beställda och/eller genomförda analyser, rapporter och förarbeten tillvaratas inte
i efterkommande arbeten

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Besluta om ny dokumenthanteringsplan

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-06-
30

Nya dokumenthanteringsplaner ska vara
processtyrda. Projektkartläggning pågår som
grund f ör f ramtagande av ny
dokumenthanteringsplan.

Process: Genomförande av uppdrag

Risker: Beslutade uppdrag genomförs inte

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Föra in beslutade uppdrag i balanslista

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-12-
31 Balanslista är upprättad och f öljs upp löpande.
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Trafik- och tillgänglighetsprogram 2023 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till Trafik- 

och tillgänglighetsprogram 2023 som underlag för beslut om 

kommande investeringar. 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa Trafik- och 

tillgänglighetsprogram 2023.  

Sammanfattning 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet utgör underlag för beslut om 

investeringar till de trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärderna som  

genom förslag, önskemål och synpunkter inkommit kontoret, huvudsakligen 

från kommuninvånare.  

Åtgärderna som presenteras i programmet har prioritet 1 respektive 2.  

Prioritet 1 innebär att Samhällsbyggnadskontoret planerar att arbeta med 

projektet i utrednings-, projekterings-, utförande- eller uppföljningsskedet 

under 2023. Projekt med prioritet 2 ligger vilande under 2023. 

Projekt som föreslås genomföras 2023: 

 Gång- och cykelväg längs Tjustavägen mellan Tibble Kyrkby och 

Tjustaskolan 

 Regionala gång- och cykelbana genom Bro, etapp 3, mellan Råbyvägen 

och Håtunavägen 

 Gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen 

och Bro IP 

 Gång- och cykelbana längs med Rösaringvägen mellan Jurstarondellen 

och Husbytorp 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023 

 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2023 

 Projektlista 2023 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-02-06 TN 22/0480 

 
 

Ärendet 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet utgör underlag för beslut om 

investeringar till de trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärderna som  

genom förslag, önskemål och synpunkter inkommit kontoret, huvudsakligen 

från kommuninvånare.  

Åtgärderna som presenteras i programmet har prioritet 1 respektive 2.  

Prioritet 1 innebär att Samhällsbyggnadskontoret planerar att arbeta med 

projektet i utrednings-, projekterings-, utförande- eller uppföljningsskedet 

under 2023. Projekt med prioritet 2 ligger vilande under 2023.  

I prioriteringen av vilka projekt som ska ha prioritet 1 har följande aspekter 

tagits hänsyn till: 

 Hur stor nytta projektet förväntas ge kommunens invånare i form av 

förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas 

miljövänligt etc. 

 Programmets ekonomiska resurser 

 

I programmet redovisas även de projekten som genomfördes under 2022. 

De trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsökande åtgärderna som planeras i 

samband med plan- och exploateringsprojekt finns inte med i trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet. Information om dessa åtgärder finnes i 

detaljplanehandlingar och utredningar för respektive projekt.  

Den 30 januari 2023 fastställde Tekniska nämnden budgetramen för 

investeringsprojekt och tilldelade 17 miljoner kr för Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet. Summan av kostnaderna för projekten med prioritet 

1 ska hålla sig i närheten av detta. 

Projekt som föreslås att genomföra 2023: 

 Gång- och cykelväg längs Tjustavägen mellan Tibble Kyrkby och 

Tjustaskolan (Projektet belastar inte 2023 års investeringsbudget för 

TTP då beslut tagits i KF att omfördela överskjutande 

investeringsmedel från VA-projekt som avslutas samt flytt av ej 

nyttjade medel från TTP 2022 till 2023.) 

 Regionala gång- och cykelbana genom Bro, etapp 3, mellan Råbyvägen 

och Håtunavägen 

 Gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen 

och Bro IP 

 Gång- och cykelbana längs med Rösaringvägen mellan Jurstarondellen 

och Husbytorp 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-02-06 TN 22/0480 

 
 

 

Barnperspektiv 

De föreslagna åtgärderna i programmet är av stor betydelse för barn och 

ungdomar. Trafiksäkra gator och vägar innebär att fler barn kan ta sig till och 

från skolan, fritidsaktiviteter och övriga relevanta målpunkter utan att bli 

skjutsade med bil, vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. Även trygga, 

trafiksäkra och framkomliga gång- och cykelvägar bidrar till ett ökat 

rörelsemönster hos barn och ungdomar och förhoppningsvis en ökad vilja att 

vistas utomhus vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Avdelningschef 

 

 

Jan Helghe  

Enhetschef Gatu- och parkenheten  

 

Bilagor 

1. Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2023 

2. Projektlista 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Mål och syfte 
Nollvisionen, som är beslutad av riksdagen, lägger grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i 
Sverige. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. God tillgänglighet och 
framkomlighet i den offentliga miljön är en annan viktig fråga eftersom detta bidrar till att 
människor med funktionshinder kan delta i samhällslivet och i många fall klara sig utan hjälp. 
Det vinner både enskilda individer och samhället i stort på. 
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsarbetet i Upplands-Bro kommun är främst inriktat på att: 

• bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan och 
cykelstrategi som utgångspunkt 

• utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter 

• öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen 

2 Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta program för 
trafiksäkerhetsåtgärder som underlag för beslut om investeringar samt att programmet därefter 
årligen ska revideras. Parallellt med detta har kommunen arbetat på ett liknande sätt med 
tillgänglighetsfrågor.  
För att få en bättre helhetssyn över trafikprojekten slogs de två åtgärdsprogrammen år 2014 
ihop till ett Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

3 Genomförande 
Åtgärderna som presenteras i programmet och i projektlistan (bilaga 1) har fått prioritet 1 
respektive 2. Prioritet 1 innebär att kommunen planerar att arbeta med projektet i utrednings-, 
projekterings- eller uppföljningsskedet under 2023. Projekt med prioritet 2 ligger vilande 
under 2023. I programmet redovisas även de projekten som genomfördes under 2022. 
De trafiksäkerhetshöjande- och tillgänglighetsökandeåtgärderna som planeras i samband med 
plan- och exploateringsprojekt finns inte med i trafik- och tillgänglighetsprogrammet. 
Information om dessa åtgärder finnes i detaljplanehandlingar och utredningar för respektive 
projekt.  
 
Projekten med prioritet 1 väljs utifrån följande kriterier:  

 Åtgärd som påverkar så många medborgare som möjligt 
 Samarbete med exploateringsområden 
 Gång- och cykelplanen 
 Säkra skolvägar 
 Trygghetsprogram 
 Olycksstatistik 
 Budget och resurser  
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4 Projektöversikt 

4.1 Översiktskarta över projekt med prioritet 1 
 

 
• Gång- och cykelväg längs Tjustavägen i Håbo-Tibble 

 
• Regional gång- och cykelväg genom Bro, etapp 3 

• Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

• Gång- och cykelväg längs med Rösaringvägen 
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4.2 Översiktskarta över projekt med prioritet 2 
 

 
 

• Gångbana och övergångställe på Målarvägen  

• Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen  

• Gångbana längs Västra Rydsvägen vid Kasmo 

• Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hagnässkolan  

• Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 

• Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

• Gångbana längs med Geologivägen 

• Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind 

• Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 

• Framkomlighetsproblem i korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen 

• Tillgänglighetasanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen 

• Gångbana på Finnstabergsvägen 
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5 Åtgärder som genomfördes 2022 
 

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen  
Anläggning av två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt anslutning av gång- och 
cykelbanan till de befintliga banorna (etapp 2).  
Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 44 % av byggkostnaderna 
som är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs med Kockbackavägen och två nya 
busshållplatser på Enköpingsvägen. Byggnationen på etapp-1 färdigställdes sommar 2021 och 
arbetet för etapp-2 färdigställdes till hösten 2022.  

 

Gång-och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan 
En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-enheten. Uppdraget för 
detaljprojektering och systemhandlingar samt geoteknisk undersökning genomfördes under 
2021. Dialog om marklösningen genomfördes 2022.  
Gång- och cykelvägen kommer att gå på den norra sidan av Tjustavägen med trafiksäkra 
övergångar samt nya busshållplatser och belysningar vid övergångar.   
VA-enheten har påbörjat byggnationen som kommer färdigställas under 2022 då kan enheten 
påbörja byggnationen av gång- och cykelvägen.  

 

Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-Blomstervägen 
Idag finns problem på gångväg mellan Fjärilstigen och Blomstervägen. Enligt BIDen och 
Trygghetsrådet kör crossmotorcyklar med hög hastighet på den gångbanas raksträcka. 
För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter behövs det en 
utredning samt projektering för upplevelsepromenad på denna sträcka.  
Under 2021 utreddes behovet av åtgärder och en skiss på lösning togs fram, för att se möjligheter 
för upplevelsepromenad samt hastighetsdämpande åtgärder i syfte att uppnå en 
tillfredsställande trafiksäkerhet. 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 
Under 2022 har pollare placerats mellan gångbana och körfält på uppfartsvägen till 
idrottsplatsens entré för att förhindra parkering på gångbanan. Samhällsbyggnadskontoret 
fortsätter att bevaka situationen. 
 
Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen 
Ny utformning av gaturummet och samtliga korsningspunkter, hastighetsdämpande åtgärder 
samt tillgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen ska genomföras inom projektet 
omdaning Bro.  
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6 Trafikolyckor på kommunala vägar under 2022 
 
Mellan 1 januari och 31 december 2022 skedde tre olyckor på vägarna i kommunen enligt 
inrapporteringen av sjukvård och/eller polis till STRADA.  
I två av fallen var olyckstyperna cykel-motorfordon och en var fotgängare-motorfordon. 
Samtliga olyckor skedde med lindriga personskador som följd. 
 

 
Figur 1: Trafikolyckor på kommunala vägar 1/1 – 31/12 2022. De röda punkterna symboliserar trafikolyckor som rapporterats in av 
sjukvården medan de blå punkterna motsvarar olyckor som rapporterats in av polis. De gula punkterna med bokstav beskriver vilka typer av 
olika olyckor som hänt. (Källa: STRADA) 

 
STRADA är en databas för trafikolyckor som rapporterats in från sjukvård och/eller polis.  
Det är viktigt att notera att alla sjukhus inte är anslutna till systemet. Dessutom händer det att 
olyckor rapporteras in felaktigt, exempelvis att en trafikolycka som skett på statlig väg i stället 
hamnar på en kommunal väg. På grund av dessa faktorer finns en viss osäkerhet i statistiken. 
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Innehållsförteckning 
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Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg .................................................. 5 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen .......................................................... 8 
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Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind .................. 144 
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Gångbana på Finnstabergsvägen ................................................................. 18 
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Gång- och cykelväg längs Tjustavägen 
 

 

Många barn som bor i Håbo-Tibble 

kyrkby går i Tjustaskolan. För att 

förbättra möjligheterna att gå och 

cykla mellan Håbo-Tibble och 

Tjustaskolan planeras en ny gång- och 

cykelbana på sträckan. 

Tjustavägen har kommunalt 

väghållarskap sedan 2018–2019. Nya 

gång- och cykelvägar kommer att 

byggas inom vägområdet och på vissa 

ställen behövs det samarbete med 

privata fastighetsägare.  

Kommunen planerar att anlägga 

vatten- och avloppsledningar längs 

med samma sträcka under perioden 

2023–2024. Genom att samtidigt 

anlägga gång- och cykelväg kan 

kommunen uppnå god ekonomisk 

effektivitet i de båda projekten.  

 

 

Projektet består av följande etapper: 

1. Ny gång- och cykelväg längs Tjustavägen, mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta 

skolväg i samband med anläggning av vatten- och avloppsledningar samt 

tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och övergångsställen. (2023–2024) 

2. Ny väg med gång- och cykelväg öster om Tjusta område samt vändplan och 

avlämningsplats/parkering. (2023–2024) 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2023: 25 000 000 kr* 

Beviljad statlig medfinansiering för 2023:   5 938 000 kr  

Total kostnad: 35 000 000 kr 

*Projektet belastar inte 2023 års investeringsbudget för TTP då beslut tagits i KF att 

omfördela överskjutande investeringsmedel från VA-projekt som avslutas samt flytt av ej 

nyttjade medel från TTP 2022 till 2023.   
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Regional gång- och cykelväg genom Bro (etapp 3) 
 

 

Gång- och cykelvägen som går längs med 

Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 

Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. 

Detta är en del av den regionala 

cykelförbindelsen genom Kungsängen och 

Bro och i fortsättningen till Bålsta som 

pekas ut i den regionala cykelplanen. 

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad 

statlig medfinansiering om 50% eller max 4 

500 tkr av byggkostnaderna som är aktuella 

2023–2024 för gång- och cykelvägen med 

regional gång- och cykelstandard längs med 

Enköpingsvägen genom Bro etapp 3.  

 

 

Projektet består av följande etapper: 

1. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta östra 

och Brorondellen, färdigställdes 2016.  

2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, 

färdigställdes 2021.  

3. Gång- och cykelväg med regional gång- och cykelstandard mellan Råbyvägen och 

Håtunavägen, byggnationen påbörjas 2023. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2023: 4 500 000 kr 

Beviljad statlig medfinansiering för 2023: 2 250 000 kr 

Total kostnad: 8 992 500 kr 
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Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 
 

 

Det finns behov av en gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen 

och idrottsplatsen i Bro för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Det är många 

barn och ungdomar från områden söder om Bro station som behöver kunna ta sig till 

idrottshallen på ett trafiksäkert sätt. Idag måste man ta en lång omväg från områden söder om 

Brostation till idrottsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2023: 6 000 000 kr  

Beviljad statlig medfinansiering för 2023:  3 000 000 kr 

Total kostnad: 9 000 000 kr 
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Gång- och cykelväg längs med Rösaringvägen 

Det finns behov av en gång- och cykelbana längs med Rösaringvägen på sträckan mellan 

Jurstarondellen och Husbytorp.  

Idag är det många som går och cyklar på den hårt trafikerade Rösaringvägen. För att ta sig på 

ett säkert sätt måste man ta lång omväg. 

Kommunen äger ingen mark men kan nyttja ledningsrätten som finns längs vägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2023: 3 400 000 kr 

Total kostnad: 3 400 000 kr 
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Gångbana och övergångställe på Målarvägen 
 

 

Det finns behov av gångbana längs 

Målarvägen samt av två 

övergångsställen: ett i korsningen 

Målarvägen/Bagarvägen och ett 

mitt på sträckan halvvägs mellan 

Bagarvägen och Lantmätarvägen. 

Åtgärderna har till syfte att 

förbättra säkerheten för de 

oskyddade trafikanterna längs 

vägsträckan samt att 

sammankoppla området med 

kommunens befintliga gångnät. 

 

 

 

 

Projektet utreddes 2020 för att inventera olika behov och möjligheter i området. 

Detaljprojektering genomfördes år 2021.  

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen: 

1. Ny gångbana längs Målarvägen från Stationsvägen till Lantmätarvägen 

2. Två övergångställen på Målarvägen 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 4 000 000 kr 

Total kostnad: 7 000 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen  
 

 

 

För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på Konstvägen i Brunna behövs en ny 

gångbana, farthinder och ett övergångställe. Hastighetsbegränsning är 30 km/h, dock är vägen 

ganska bred vilket inbjuder till höga hastigheter där.  

Under 2019–2020 har Samhällsbyggnadskontoret genomfört mindre trafiksäkerhetsåtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 2 000 000 kr 

Total kostnad: 5 000 000 kr 
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Gångbana längs Västra Rydsvägen vid Kasmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträckan längs Västra Rydsvägen mellan Kasmo-industriområde och övergång till 

Bygdegårdsvägen har idag mycket gångtrafik eftersom det är en gen länk mellan Brunna och 

Kungsängen. Idag blandas oskyddade trafikanter med fordonstrafiken. 

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt godtagbar lösning 

för blandtrafik med cykel- och motorfordonstrafik. En trafikutredning genomfördes 2016 som 

resulterade i att en gångbana behövs längs med denna sträcka.  

Vägbredden på Västra Rydsvägen är begränsad vid den aktuella sträckan så endast en 

gångbana (trottoar) kommer att anläggas. I samband med detta ska även korsningen 

skyttensväg/Västra Rydsvägen ses över. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0  

Total kostnad: 3 000 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder vid Hagnässkolan 
 

 

För att öka trafiksäkerheten och 

framkomligheten vid 

Hagnässkolan i Brunna behövs det 

ett antal åtgärder. Idag finns det 

ingen bra gång- och cykelbana och 

inget övergångställe på 

Hagnäsvägen.  

Kommunen planerar att anlägga 

vattenledningar längs samma 

sträcka. Genom att samtidigt 

anlägga gång- och cykelväg kan 

kommunen uppnå god ekonomisk 

effektivitet i de båda projekten.  

 

  

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen: 

1. Ombyggnation av korsning Musikvägen/Hagnäsvägen i samban med anläggning av 

vatten- och avloppsledningar  

2. Byggnation av gång- och cykelbana längs med Hagnäsvägen och tre övergångställen 

på korsningspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 7 500 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 
 

 

 

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång- och cykelväg på sträckan 

mellan Kungsängens båtklubb och dagvattendammen. I projektet ingår även en ny gång- och 

cykelförbindelse från korsningen Strandvägen/Prästhagsvägen till Kungsängens pumpstation 

samt trappvägar ned från Bergstigen och Furustigen.  

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Prästhagsvägen /Enköpingsvägen behövs en ny 

utformning. Idag finns det problem med vänstersväng från Prästhagsvägen till 

Enköpingsvägen. Denna korsning finns inte med i detaljplansområde.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att flera möjligheter för en ny utformning av korsningen 

Enköpingsvägen/Prästhagsvägen utreds i syfte att förbättra trafiksäkerheten. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 kr 

Total kostnad: 14 000 000 kr 
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Sid 12 av 18 
 

 
Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 
 

 

En invånare har föreslagit att en gång- och cykelbana anläggs i skogsområdet väster om 

Körsbärsvägen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som en onödig kostsam åtgärd 

på grund av topografin och funna fornlämningar. Körsbärsvägen är ca 9 meter bred vilket ger 

goda förutsättningar för anläggning av gång- och cykelbana på befintlig körbana i stället. 

Längs med Körsbärsvägen skall det även byggas nya övergångställen för att skapa säkra 

övergångar för att ta sig till det östra bostadsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 
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Sid 13 av 18 
 

 

Gångbana längs med Geologivägen 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geologivägen ansluter till ett relativt stort bostadsområde vid Lillsjöskolan.  

Många barn går längs med vägen till och från skolan.  

För att öka trafiksäkerheten för dessa föreslås en gångbana längs med gatan. 

Projektering genomfördes 2019. 

 

 

 

 

 

 

  

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 4 000 000 kr 
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Sid 14 av 18 
 

 
Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind 
 

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta 

och Sandgrind, vilket inbjuder till 

högre hastigheter än de föreskrivna 

50 km/h. Kommunen har mottagit 

synpunkter om siktproblem samt 

svårigheter att ta sig ut på 

Enköpingsvägen från 

Sandgrindsvägen i rusningstrafik. 

För att få ner hastigheterna och 

förbättra trafiksäkerheten planeras 

ny utformning av gaturummet samt 

korsningspunkter och 

övergångsställen. I samband med 

detta ska även busshållplatserna på 

sträckan tillgänglighetsanpassas. 

 

 

Projektering genomfördes 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan 

därför föreslås en etappindelning enligt följande: 

1. Från Granhammarsrondellen till busshållplats Sylta  

2. Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken   

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 7 000 000 kr 
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Sid 15 av 18 
 

 

Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 
 

 

 

Samhällsbyggandskontoret har tagit fram förslag till ny utformning av gaturummet samt 

anläggning av gång- och cykelbana längs med Bygdegårdsvägen mellan Enköpingsvägen och 

Tvärvägen. I samband med detta ska korsningspunkter ses över och samtliga busshållplatser 

och övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas. 

Ombyggnation av sträckan mellan Enköpingsvägen och Kyrkvägen kommer att genomföras i  

exploateringsprojektet Korsängen. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 6 000 000 kr 
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Sid 16 av 18 
 

Framkomlighetsproblem i korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvägen 
 

 

 

Kommunen har mottagit synpunkter på att trafikanter i korsningen vid 

Hjortronvägen/Granhammarsvägen har framkomlighetsproblem. Trafiken kommer inom kort 

att öka på Hjortronvägen i och med exploateringsprojektet Tibbleängen.  

Korsningen bör därför ses över för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för 

samtliga trafikantslag.  

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 3 500 000 kr 
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Sid 17 av 18 
 

 

Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsänkt gångbana vid entréerna och in- och utfarten till garagen på Lantmätarvägen är 

onödiga och farliga för synskadade.  

Vid in- och utfarten till garage ska kantstenen fasas istället.  

Nedsänkning av gångbanan är lämpligt vid korsningar, men då tillsammans med taktila plattor 

och med synliga remsor. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 
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Sid 18 av 18 
 

 

Gångbana på Finnstabergsvägen  

 

Finnstabergsvägen saknar idag gångbana mellan busshållplatsen Finnsta och Finnsta förskola. 

Kommunen har mottagit synpunkter på att den behövs då det är många som åker buss till 

förskolan. 

Alternativa trafiksäkra gångvägar finns i området men dessa innebär längre omvägar.  

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2023: 0 

  Total kostnad: 4 000 000 kr 
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Underlag till budget 2024 med planering för 
2025–2026 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden tackar samhällsbyggnadskontoret för underlag till budget 

2024 med planering för 2025–2026 och beslutar att sända det vidare till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat underlag för budget 2024 med planering 

för 2025-2026 enligt Kommunstyrelsens anvisningar för budget 2024-2026. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2023 

 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 Tekniska nämnden 

 Kommunstyrelsens anvisningar budget 2024-2026  

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat underlag för budget 2024 med planering 

för 2025-2026 enligt Kommunstyrelsens anvisningar för budget 2024-2026. 

 
Underlaget är en analys av verksamhetsår 2022 och en omvärldsanalys. 

Underlaget beskriver även prioriterade insatser för 2024.  

 
Underlaget beskriver inte eventuella volymökningar /utökade ansvarsområden då 

detta enligt anvisningarna hanteras separat. Det handlar till exempel om ökade 

volymer vägar, gång- och cykelvägar, VA-verksamhetsområden med mera. 

Barnperspektiv 

Samtliga beslut som Tekniska nämnden fattar berör barn, direkt eller indirekt då 

prioriteringar alltid behöver göras i verksamheten. Tekniska nämnden tar alltid 

hänsyn till barnens bästa när beslut fattas.   
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1 Analys av nuläge 

Verksamhetsområde Gata Park 

Verksamheten visar på god förmåga att leverera enligt verksamhetsplan och uppsatta 
mål. Verksamheten arbetar med att ständigt förbättra och utveckla rutiner och arbetssätt, 

både inom den egna verksamheten och tillsammans med andra verksamheter. Till 
exempel krävs ett nära samarbete med plan- och exploateringsverksamheten. 

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras 

Verksamheten behöver förstärka arbetet med att få till en proaktiv och god 
kommunikation med medborgarna, erfarenhetsutbyte med andra kommuner och ett 

bättre samarbete med andra verksamheter för att kunna möta upp de övergripande 
målen. Att bättre nyttja tillgängliga ramavtal skulle bidra till effektivare upphandlingar. 

Den största utmaningen för verksamheten är den ständiga utökningen av ansvarsområde 

i form av nya vägar, gc-vägar och andra anläggningar. 

Verksamhetsområde Mät GIS 

Verksamheten har förstärkt och utvecklat samarbetet och stödet till andra verksamheter, 
vilket ökar verksamhetens nyttoeffekt för kommunen. Till exempel stöttar 

mätverksamheten bygglov i tillsynsärenden och GIS-verksamheten stöttar 
planverksamheten i utvecklingen av detaljplaneprocessen. GIS-verksamhetens bidrag 
och stöd till andra verksamheter uppskattas och kommer till god nytta. Verksamheten 

har kunnat lösa många snabba frågor på kort varsel tack vare flexibel och kunnig 
personal. Mycket som planerats att använda konsulter till har kunnat lösas med egen 
personal. 

En synkronisering av kommunens fastighetsgränser och Lantmäteriets fastighetsgränser 
har genomförts. Det har inneburit att gränserna har fått en höjd kvalitet vilket i sin tur 

förbättra kvaliteten på de kartunderlag som verksamheten levererar till plan- och 
byggprocessen. 

Namnberedningen har arbetat mer proaktivt och tagit kontakt med exploatörer i ett 

tidigare skede för att initiera namnärenden tidigare. 

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras 

Verksamheten behöver arbeta vidare med och förstärka delaktigheten i 
samhällsbyggnadsproccessen, genom samarbeten med andra verksamheter, både inom 
kontoret och med andra som exempelvis kommunikation, näringsliv och UBH. 

Verksamheten kan arbeta för att öka andra verksamheters nyttjande av mättjänster 
istället för att köpa in externt. 

Verksamheten behöver förbättra arbetet med BAL-processen, det vill säga ajourhållning 
av byggnader både i den egna verksamheten och i leveransen till Lantmäteriet. 

Namnberedningens tidiga delaktighet i exploateringsprojekt behöver förstärkas. 

Affärsverksamhet Avfall 

Avfallsverksamheten har ett nära samverkansarbete med grannkommunerna Håbo, 

Knivsta och Sigtuna som fungerar mycket bra. Till exempel har förslag till avfallsplan 
för 2023-2030 tagits fram samt att förberedelser görs för att kunna hantera det nya 
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ansvaret kring insamling av förpackningsmaterialen inom ramen för samverkan. 

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras 

Verksamhetens roll i exploatering av nya områden har utvecklats under åren, men kan 

bli ännu bättre, och det är av yttersta vikt att så blir fallet när fastighetsnära insamling av 
förpackningar blir ett kommunalt ansvar från 2024, vilket innebär att kraven kommer att 
öka ytterligare när det gäller att skapa bra förutsättningar att samla in större mängder 

avfall. 

En ny teknisk handbok är under utveckling i samverkan med de andra kommunerna, en 

handbok som kommer att ge bra verktyg för att skapa en bra avfallsinsamling i 
framtiden. 

Befintliga kretsloppscentraler möter inte dagens behovs, och utvecklingsmöjligheterna 

är nästan obefintliga. Samtidigt växer kommunen och mer avfall kommer att tas emot 
samtidigt som kraven på ytterligare sortering skärps. Enheten behöver klara politiska 

direktiv om hur/var vi ska vara lokaliserade i framtiden innan det är försent. Under tiden 
behöver underhåll göras på båda befintliga anläggningar. 

Ett utvecklat samarbete behövs med fastighetsägare och BRF:er i kommunen, för att på 

bästa sätt utforma den nya insamlingen av förpackningar i kommunal regi. 

Affärsverksamhet Vatten och avlopp (VA) 

Verksamheten har utarbetat ett bra arbetssätt med fokus på läcksökning och 
tillskottsvatten. Krisplanen för VA har uppdaterats och provtagningspunkterna för 

egenkontrollen har reviderats. En tillskottsvattenutredningar uppströms pumpstationer 
har visat positiva mätbara resultat med avseende på inflöde. Byten till digitala 
vattenmätare flyter på bra, trots ökade leveranstider med anledning av 

omvärldssituationen. De digitala vattenmätarna ger goda förutsättningar att utveckla 
arbetet med läcksökning både på det allmänna nätet och hos abonnenterna. 

Färdigställandet av dagvattenpolicy och dagvattenplan har genomförts efter ett gott 

samarbete andra verksamheter inom samhällsbyggnadskontoret. 

Hög serviceanda och ambitionsnivå hos medarbetarna har resulterat i en god kontakt 

med och ett bra bemötande av våra kunder. 

Vad som behöver utvecklas, förstärkas och förbättras 

Verksamheten behöver förbättra strukturer såsom rutiner och riktlinjer för att säkerställa 

kunskapsöverföring och guidning vid omsättning av personal samt för att säkra 
kunskapsåterföring från projekt. Verksamheten behöver också utveckla och säkra upp 

struktur, styrning och bemanning i projekt för att säkerställa redovisning, 
dokumentering och uppföljning av ekonomi, tidsplan med mera. 

Kommunikation och samarbete mellan verksamheter behöver förstärkas, till exempel 

genom fördjupat samarbete med plan- och exploateringsverksamheterna i tidiga skeden 
för att minimera kostnader och undvika felaktiga anläggningar 
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2 Omvärldsanalys 

Verksamhetsområde Gata Park 

Expansion 

Utbyggnadstakten i Upplands-Bro medför att flera exploateringsområden kommer 
tillföra ytor och anläggningar till verksamhetens ansvarsområde. Det innebär ökade 

omkostnader vad gäller drift, underhåll och avskrivningar. Ökat antal boende innebär 
dessutom att verksamhetens tjänster så som vägnät, parkeringar och rekreationsytor 

nyttjas mer och slitaget ökar. 

Prisökningar 

Ökade drivmedels- och elpriser, brist på/ökad leveranstid av kritiska reservdelar till 

följd av omvärldsläget påverkar verksamheten, både direkt och indirekt, då våra 
samarbetspartners (upphandlade konsulter och entreprenörer) höjer sina priser för att gå 

runt. 

Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

Då fler jobbar hemifrån ändras trafikmönster och användningen av bostadsnära park och 

rekreationsytor ökar. 

Verksamhetsområde Mät GIS 

Öppna data 

EU-kommissionen har godkänt det tillägg till Öppna Data-direktivet som innebär att 
särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data, det vill säga 

utan avgift och med så få begränsande villkor som möjligt. Direktivet pekar ut ett antal 
datamängder som tidigare varit avgiftsfria och nu måste tillhandahållas kostnadsfritt. 

Upplands-Bro kommun berörs av att kommunen köper sådan information, t ex kartor, 
ortofoton, höjddata, adresser, fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar av 
Lantmäteriet. Samtidigt får kommunen ersättning av Lantmäteriet för att kommunen 

ajourhåller en del av denna information, t ex adresser. Detta kommer alltså påverka 
kommunen avseende kostnader och eventuellt intäkter. Hur mycket vet vi inte ännu. 

EU:s medlemsländer har 16 månader på sig att implementera EU-kommissionens 
beslut, så vi bör få en indikation på vilka effekter det här kommer få under hösten 2023. 
Under 2023 betalar kommunen 238 500 kr för geodata från bland annat Lantmäteriet 

och ersätts med ca 113 000 kr från Lantmäteriet för ajourhållning av bland annat 
adresser. I framtiden kan det även komma att informationsmängder som kommunen tar 

betalt för identifieras som sådan som ska tillgängliggöras som öppna data. 

Digitalisering och teknikutveckling 

GIS- och mätverksamheten är starkt beroende av, och är en del av kommunens teknik- 

och digitaliseringsutveckling. Det är viktigt att verksamheten hänger med i utvecklingen 
och satsar för att kunna bidra till kommunens digitaliseringskliv. Verksamheten står 

bland annat för karttjänster och information till kommunens externa webbsida. 
Verksamheten står även för att tillgängliggöra information och beslutsunderlag till 
kommunens övriga verksamheter, särskilt verksamheter kopplade till samhällsbyggnad. 

Digitala grundkartor 

Grundkartor tas fram som ett underlag till framtagandet av detaljplaner. Grundkartor 
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framtagna efter 1 januari 2022 ska utformas som digitala grundkartor. Det finns ännu 

inte några tydligare bestämmelser än så, men det finns en specifikation framtagen av 
Lantmäteriet att använda som vägledning. Mätverksamheten levererar redan 

grundkartor digitalt (dvs "i vektorformat som möjliggör digital överföring och maskinell 
tolkning, samt att uppgifter om indelning i geografiska teman, geometrimodell, attribut 
och attributens värdemängder avseende bland annat lägesosäkerhet, 

lägesbestämningsmetoder är tydligt beskrivna"). Däremot behöver ett arbete göras för 
att anpassa mot den framtagna specifikationen. Lantmäteriet har rätt att meddela 

föreskrifter för utformning av digitala grundkartor, och även om Lantmäteriet ännu inte 
avser att nyttja föreskriftsrätten så är det troligt att de kommer ta fram föreskrifter i 
framtiden. 

Digitalisering av äldre detaljplaner 

Sedan 1 januari 2021 ska alla detaljplaner tas fram och levereras digitalt. Det finns ännu 

inga krav på att digitalisera äldre detaljplaner, men bedömningen är att nyttan av 
digitala detaljplaner är stor och att ett arbete med digitalisering bör påbörjas. Detta är ett 
arbete som bör göras tillsammans med andra verksamheter såsom plan- och 

bygglovsverksamheten. Det finns förberedelser för att dra igång ett sådant projekt, men 
på grund av att resurser inte kunnat avsättas för det så har det inte aktiverats än. 

Affärsverksamhet Avfall 

Förändrade regler kring förpackningsinsamling 

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter 
att sortera sitt förpackningsavfall. Det nya systemet innebär nya roller för kommuner 
och producenter. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det 

operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till 
hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Ansvarsövergången 
sker den 1 januari 2024. 

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. De 
vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid 

samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in 
på lättillgängliga insamlingsplatser och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil 
o. dyl.) på kommunens återvinningscentral. 

Från den 1 januari 2026 ska kommunerna samla in vanligt förpackningsavfall separat på 
torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer betydande 

mängder förpackningsavfall. 

Affärsverksamhet Vatten och avlopp (VA) 

Digitalisering 

VA-verksamheten ligger i framkant med avseende på digitalisering, dvs utbyte till 
digitala vattenmätare samt implementering av koncentratorer för automatisk avläsning 

av dessa. 

Utveckling av verksamheten genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 

Genom att titta på hur andra arbetar kan goda erfarenheter från andra tillämpas i 
verksamheten. Omvärldsbevakning är ett prioriterat område och pågår hela tiden. 
Genom att delta i konferenser, användarträffar och studiebesök ökas kompetensen inom 

verksamheten genom erfarenhetsutbyte. 
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Prisökningar 

Ökade drivmedels- och elpriser, brist på/ökad leveranstid av kritiska reservdelar till 
följd av omvärldsläget påverkar verksamheten, både direkt och indirekt, då våra 

samarbetspartners (upphandlade konsulter och entreprenörer) höjer sina priser för att gå 
runt. 
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3 Budget 2024-2026 – fokus på det som ska göras 

Tekniska nämndens budget för 2023 är en utmaning för att kunna bedriva gatu och 
parkverksamheternas kärnverksamhet och ger inget utrymme för satsningar inom de 

verksamheterna. Det är viktigt att utökade ansvarsområden i form av tillkommande 
vägar, gc-vägar och andra anläggningar hanteras som volymförändringar och att 

driftmedel säkerställs i samband med beslut om byggnation och/eller övertagande. 
Volymförändringar hanteras inte i detta underlag utan hanteras separat enligt 
anvisningarna för budgetunderlag 2024-2026. 

Vidare bör samhällsbyggnadskontoret arbeta fram prioriterade nyckeltal att följa samt 
genomföra löpande jämförelser kommuner emellan som kan tjäna som underlag. 

Överlag är det av vikt att samhällsbyggnadskontoret fortsätter säkerställa ett gott 
samarbete mellan processerna (planering - exploatering - drift) och med kommuner och 
andra externa parter. Detta för att kommunens resurser ska kunna nyttjas på bästa och 

mest effektiva sätt. 

Verksamhetsområden Gata Park 

Verksamheten är redan återhållsam vid inköp och användning av konsulter och kommer 
fortsätta det arbetet samt hitta effektiviseringar i verksamheten som möjliggör god 

kvalitet på driftverksamheten. Genom att se över ytor och användningen av kommunala 
platser kan ändringar komma ske i hur dessa sköts, vilket innebär att ytor som inte 
används för rekreation eller är anordnade parker görs om till exempelvis ängsytor, dels 

för att minska driftkostnaden men framförallt för att främja den biologiska mångfalden. 
Arbete med att se över avtal och gränsdragningar mellan olika kontors ansvarsområden 
kommer fortgå för att det ska bli rätt skötsel på rätt plats, samt att det ska vara rätt 

områden som verksamheten bekostar för driftåtgärder. 

Verksamheten ska fortsätta arbeta för att skapa en trygg och välskött kommun med bra 

service till medborgare. Genom att hitta lösningar som gör det möjligt för medborgare 
att lättare lämna in synpunkter, önskemål och felanmälningar samt få snabba svar på 
frågor skapas en god dialog med medborgare. Att utveckla de digitala hjälpmedel som 

finns för att nå ut till medborgare med information är viktigt. Ett projekt som 
verksamheten vill prioritera under 2024 är utveckling av en ny vägvisningsplan för 

cykel. 

För att skapa bra vägar och allmänna ytor behöver åtgärder genomföras såsom 
asfaltering, renovering av broar samt renoveringar och övrig grönyteskötsel i parker. 

Genom att upprätthålla bra och trafiksäkert vägnät samt möjliggöra tillgänglighet och 
trivsel på allmänna ytor bidrar verksamheten till ökad service och nöjdhet hos 

kommunmedborgare. 

Elkostnaderna ökar och som ett led i att minska dessa är ett prioriterat projekt att se till 
att fler av kommunens belysningsstolpar byts ut till LED. 

Verksamhetsområdet Mät GIS  

Mätverksamheten servar plan- och byggprocessen med primärkarta, grundkartor, 

fastighetsförteckningar, särskilda inmätningar för projekt, nybyggnadskartor, 
utstakningar och lägesinmätningar. Verksamhetens intäkter är alltså kopplade till 

exploatering, utbyggnad och nybyggnation, vilket är svårprognostiserat, särskilt med det 
omvärldsläge vi är i. Som exempel kan nämnas att 2022 förväntades vara ett år på 
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sparlåga men gav intäkter en bra bit över förväntan. Mätverksamheten förväntas kunna 

leverera sitt grunduppdrag även 2024 med medel motsvarande vad tilldelats 2023. 

GIS-verksamheten servar kommunen, särskilt samhällsbyggnadsverksamheterna, med 

geodata, GIS-analyser och GIS-system. Verksamheter arbetar med ständig utveckling 
och ökad digitalisering. Det är en välfungerande verksamhet med kapacitet att i hög 
grad driva utveckling i egen regi istället för att köpa in konsulttjänster till högre 

kostnader. 

Affärsverksamhet Avfall 

Verksamheten finansieras av avfallskollektivet och de intäkter som genereras genom 
avfallstaxan ska driva verksamheten. Verksamheten arbetar ständigt med att hitta 

besparingar och samarbeten som kan gynna avfallskollektivet, exempelvis samverkan 
med de andra kommunerna. Verksamheten har mycket tack vare detta arbete inte behövt 
höja avfallstaxan på snart 10 år. Verksamheten gör fortfarande bra ekonomiska resultat, 

och från 2024 kommer den nya ersättningen för insamling av förpackningar att betalas 
ut från Naturvårdsverket, baserat på hur utbyggd fastighetsnära insamling (FNI) är i 

respektive kommun. Förhoppningen är att dessa medel ska räcka till för att täcka 
kostnaderna, och i bästa fall fortsätta hålla taxanivåerna på samma nivå som idag. 

Den nya lagstiftningen ger oss klara direktiv om vad som behöver prioriteras, det 

verksamheten ser som självklart i detta arbete är att nyttja vår samverkan på bästa sätt 
för att hinna med och för att nyttja kompetens och resurser på bästa sätt. Även andra 

verksamheter i kommunen kommer behöva involveras i detta arbete för bästa resultat. 

Ett fortsatt arbete med att utveckla appen samt den nya webbsidan är viktigt för att 
förbättra kommunikationen med medborgarna. Verksamheten arbetar också med att ta 

fram tryckt material för olika typer av målgruppen med olika budskap eller inriktningar. 
Arbetet med att införa fastighetsnära insamling av förpackningar kommer att innebära 
en förhöjd service, men inte nödvändigtvis något som alla fastighetsägare vill ha. Då är 

det viktigt med bra kommunikation från verksamhetens sida med stöd av lagkrav och 
goda exempel. 

För att underlätta för fastighetsägare och i slutändan invånarna kan verksamheten 
förbereda färdiga koncept för miljörum/sorteringspunkter. 

I syfte att ytterligare förbättra bemötandet av medborgarna bör ett fortsatt 

utvecklingsarbete ske med medarbetarna på kretsloppscentralerna kring service. 

Affärsverksamhet Vatten och avlopp (VA) 

Fortsatt fokus inom verksamheten ligger på förnyelse och underhåll av befintligt 
ledningsnät. Verksamheten prioriterar ledningssträckor för schaktfri ledningsrenovering 

och har utfört flera projekt med schaktfria metoder. Genom att använda modern teknik 
där det är möjligt minskar kostnaderna för renoveringsprojekten eftersom schakten är en 
stor del av kostnaden. Schaktfria metoder har betydligt kortare genomförandetid, lägre 

koldioxidutsläpp och mindre påverkan på omgivande miljö och trafik. 

Arbetet med förnyelse och underhåll i förebyggande syfte enligt förnyelseplanen 

minskar också kostnaderna jämfört med att ständigt arbeta utefter akuta insatser. Att 
renovera en ledning innan den rasar ihop ökar till exempel möjligheten att använda 
schaktfria metoder vid förnyelsearbetet. Tillskottsvattenutredningar med efterföljande 

åtgärder minskar risken för bräddningar och dess påverkan på miljön samt minskar 
kostnader på grund av minskade mängder avlett spillvatten till avloppsreningsverk. 
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Arbetet med att införa digitala vattenmätare ger stora möjligheter till förbättrad service 

för invånarna. De digitala mätarna möjliggör för abonnenten att enklare ha koll på sin 
förbrukning, få information om dolda läckor på fastigheten och en säkrare debitering 

när förbrukningen mäts med tätare intervall jämfört med tidigare, en gång per år. 
Upprättande av koncentratorer som automatiskt läser av de digitala vattenmätarna 
medför minskade bilresor för vattenavläsning. 

Verksamheten har jobbat med tätare verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att rätt 
arbeten prioriteras. Fokus framåt under 2024-2025 är att strukturera upp styrning, 

dokumentering samt uppföljning av verksamheten och specifikt inom projekt. Arbeten 
och projekt över enhetsgränser ska synkas och struktureras för att minimera kostnader 
och säkerställa långsiktigt god infrastruktur. 

3.1 Investeringar 2024-2026 

3.1.1 Investeringar, redan beslutade 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri
vningst

id antal 
år 

Avskrivn
ing 2024 

Intern 

ränta 
2024 

Övrig 

drift 
2024 

Nya containrar KLC 255 0 0 10 26 4  

Pumpstationer 3 000 2 500 0 25 120 53  

Tillskottsvatten 10 000 2 500 0 70 143 175  

LPS pumpar 1 500 1 500 0 25 60 26  

Åtgärder spillvattenledning 

Bro-Järfällatunneln 30 000 34 000 0 70 429 525  

Dagvatten 1 000 12 000 9 000 50 20 18  

Överföringsledning 
Säbyholm 10 000 8 000 0 70 143 175  

Ny upplagsplats 1 000 0 1 900 20 20 18  

Summa 56 755 60 500 10 900  961 994  

Kommentarer, redan beslutade investeringar 

Affärsverksamhet Avfall 

Nya containrar KLC 

Redan beviljade belopp på 255 tkr av investeringsram utgörs av pågående projekt fram 
till 2024. 

Affärsverksamhet Vatten och avlopp (VA) 

VA-verksamheten har flera investeringsramar som sträcker sig över flera år. I tabellen 

Investeringsbehov, redan beslutade redovisas den summa som förväntas ombudgeteras 
respektive år. Kostnader för 2023 har dragits av från den rambudget som beslutats till 
2023 utifrån en uppskattning, för att beräkna vilka medel som ska ombudgeteras. 

Investeringsramarna utgår från kommunens VA-plan med VA-utbyggnadsplan, 
prioriterade mål för tillskottsvatten och läcksökning, förnyelseplan samt fordonsplan. 

Pumpstationer 

Projekt över 5 år, till och med 2023. Upprustning och investeringar i pumpstationerna. 
På grund av förseningar i utredningar och åtgärder ombudgeteras redan beslutade medel 
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fram till 2025. Projektet behöver utökas och därför äskas nya medel för 2026 enligt 

tabell Investeringar VA, nya behov. 

Tillskottsvatten 

Ram för projekt som utförs av tillskottsvattengruppen. 2,5 miljoner per år 2021-2023. 
På grund av förseningar i utredningar och åtgärder ombudgeteras projektet fram till 
2025. Från 2026 äskas nya medel för nästkommande tre år med 2,5 mkr per år enligt 

tabell Investeringar VA, nya behov . 

LPS-pumpar ospecificerat 

Budgetram för investering i nya LPS-pumpar, ca 1,5 miljoner per år, ett löpande projekt 
där nya medel äskas från 2026 enligt tabell Investeringar VA, nya behov . 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 

Projekt som pågår till 2026. Investeringen inkluderar ledningar samt ombyggnation av 
de två största pumpstationerna i kommunen längs med aktuell sträcka. 

Dagvatten 

Ramprojekt för investeringar i dagvattenåtgärder. Dagvattendamm vid Kungsängens IP 
är pausad och medel ombudgeteras därav.  

Överföringsledning Säbyholm 

Ledningsdragning till Säbyholm har försenats då detaljplanen blivit överklagad. 

Projektet beräknas bli klart under 2024. 

Ny upplagsplats 

Markarbeten färdigställs under 2023. Kvar att genomföra under 2024 är staket + grind. 

VA-samt el-servis. 2026 ska asfaltering genomföras. 

Nya ledningar ospec, ledningsrenovering samt servis ofördelat 

Redan beslutat ramprojekt för investeringar i serviser och ledningsrenovering. För att 
uppfylla behovet enligt förnyelseplanen och därmed en hållbar förnyelsetakt. Projektet 
fortskrider 2024 och framåt, men inga medel flyttas med från 2023 utan nya medel 

äskas enligt tabell Investeringar VA, nya behov . 

Utökat VA-verksamhetsområde 

Redan beslutat ramprojekt för utbyggnaden på landsbygden som följer VA-
utbyggnadsplanen. Planen löper fram till 2035 och inkluderar ett 20-tal projekt. 
Kvarvarande medel från 2023 flyttas över till 2024 (redovisas i och med kommande 

verksamhetsberättelse för 2023). Behov av ökade medel krävs framöver för att klara 
utbyggnadplanerena och kommer därmed att äskas till 2024-2026 enligt tabell 

Investeringar VA, nya behov . Nästkommande områden: 

 Kyrkbytorp 15 Mkr 

 Tibblehöjden 15 Mkr 

 Håbo-Tibble kyrby 

 Därefter Kvarnibble, Björkudden samt Ålsta/Ensta/Aspvik 
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3.1.2 Investeringar, nya investeringsbehov 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri

vningst
id antal 

år 
Avskrivn
ing 2024 

Intern 
ränta 
2024 

Övrig 
drift 
2024 

Belysning 3 000 3 000 4 000 20 150 53  

Brorenoveringar 1 000 1 000 1 000 40 25 18  

Parkeringsåtgärder 1 000 1 000 1 000 40 25 18  

Trafik och tillgänglighet 17 000 15 000 20 000 15 793 208  

Bulleråtgärder 2 000 2 000 2 000 10 200 35  

Trygghetsskapande åtgärder 3 000 3 000 3 000 15 200 53  

Rekreationsytor 4 000 3 000 3 000 30 133 70  

Beläggning 9 000 9 000 15 000 15 600 158  

Markutrustning möblering i 

offentliga rummet 2 000 2 000 2 000 10 200 35  

Vägvisningsplan för cykel 2 000   15 133 35  

Nytt GIS-system 0 0 1 500     

Summa 44 000 39 000 52 500  2 459 683  

Kommentarer nya investeringsbehov 

Verksamhetsområde Gata Park 

Belysning 

Investering i befintliga belysningsanläggningar styrs av mål kopplade till miljö och 
ekonomi samt för att uppfylla elsäkerhetskrav. Investering i nya belysningsanläggningar 

styrs av mål kopplade till trygghet. Utifrån det behövs det under 2024-2026 investeras i 
belysning på platser som idag saknar belysning, förstärkt belysning vid exempelvis 
övergångsställen samt fortsatt arbete med att byta ut belysningspunkter till LED och 

byta ut utdömda stolpar mot nya. Under 2026 behövs en större insats riktad mot 
utdömda stolpar. 

Brorenoveringar 

En besiktning har genomförts av samtliga brokonstruktioner. Utifrån det har en femårig 
åtgärdsplan tagits fram som kräver investeringar. 

Parkeringsåtgärder 

Utifrån politiska prioriteringar om anläggande av nya parkeringar, beslut om införande 

av laddstolpar och teknikutveckling görs bland annat investeringar i anslutningar för 
elladdstolpar på parkeringarna vid Bro centrum, Kungsängen centrum samt 
Kungsängens pendlingsparkering. 

Trafik och tillgänglighet 

Utifrån det trafik- och tillgänglighetsprogram som tagits fram, och som revideras 

årligen av nämnden, görs investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 
tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder. Prioriterade projekt beslutas 
inför varje år. På grund av utökade exploateringsområden finns ett utökat behov till 

2026. 

Bulleråtgärder 

I och med att trafiken ökar på det kommunala vägnätet i samband med att kommunen 
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får fler invånare så ökar även bullret från vägtrafiken. Utifrån genomförd 

bullerutredning och med inkomna klagomål som underlag prioriteras insatser för att 
minska bullerpåverkan.  Under 2023 ska bulleråtgärder genomföras på 

Bygdegårdsvägen samt efter Granhammarsvägen. Under 2024, 2025 och 2026 förväntas 
ytterligare åtgärder i identifierade områden. 

Trygghetsskapande åtgärder 

Verksamheten deltar i de trygghetsvandringar som genomförs årligen i kommunen. De 
risker/brister som identifieras under dessa åtgärdas av Tekniska nämnden. Arbetet pågår 

fortlöpande under 2024, 2025 och 2026. 

Rekreationsytor, lekytor och parker 

Arbete med att ta fram en lekplatsstrategi (där rekreationsytor ingår) pågår. Strategi och 

plan ska beslutas under 2023. Arbetet med att anlägga nya rekreationsytor, lekytor och 
parker planeras pågå under 2024, 2025 och 2026. 

Beläggning 

Ramprojekt för investeringar enligt framtaget åtgärdsplan för beläggning med syfte att 
bevara vägkroppen och ha körbara ytor för att minska risken för olyckor. Behoven är 

större än tidigare äskade medel varför vi förslår ökade medel 2026. 

Möblering i offentliga rummet 

För att bibehålla en trygg och attraktiv miljö i det offentliga rummet byts uttjänt 
utrustning och möbler löpande ut. Utifrån beslutade mål görs investeringar i ny 
utrustning. 

Vägvisningsplan cykelstråk 

Utifrån beslutad cykelstrategi pågår ett arbete med att få fler medborgare att välja cykel 

som färdmedel istället för bilen. Som en del i det har en vägvisningsplan för cykelstråk 
tagits fram. Investeringen avser åtgärder enligt denna plan 2024. 

Verksamhetsområde Mät GIS 

Nytt GIS-system 

Inför budget 2023 äskades 500 tkr i investeringsmedel för 2024 för ett nytt GIS-system. 

Förutsättningarna har förändrats och enbart nya licenser kommer avropas för ytterligare 
ett par år. Det gör att en eventuell upphandling av ett nytt GIS-system skjuts på 
framtiden. Beloppet beräknas vara högre på grund av förändrade förutsättningar och 

ändrade kostnadslägen. 

3.1.3 Investeringar Avfall, nya behov 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri
vningst

id antal 
år 

Avskrivn
ing 2024 

Intern 

ränta 
2024 

Övrig 

drift 
2024 

Nya containrar KLC 945 1 000 1 000 10 95 17  

Underhåll befintlig KLC 800 1 000 500 20 40 14  

Behållare FNI 2 500 500 500 10 250 44  

Summa 4 245 2 500 2 000  385 75  



19 Underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026 - TN 23/0003-1 Underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026 : Bilaga 1 - Underlag till budget 2024 (Tekniska nämnden)

Tekniska nämnden, Underlag till budget 2024 14(15) 

Kommentarer nya investeringsbehov avfall 

Nya containrar KLC 

Målet var att alla befintliga containers på kommunens kretsloppscentraler skulle bytts ut 
till nya fram till 2025. Planen utgick initialt ifrån att byta ut containrar på en anläggning 

och inte två samtidigt. Priserna har gått upp och utbytet sker nu i en lägre takt än det var 
tänkt från början då behovet kan förändras innan projektet är klart. 

Underhåll av befintliga kretsloppscentraler 

Befintliga kretsloppscentraler har brister och är ganska slitna. Sådant som behöver 
åtgärdas är bland annat om skyddsräcken, staket, uppdatering av bommar, skapa 

möjligheter för ombyte i Skällsta, samt väderskydd för personalen. 
 

Behållare fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) 

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar från och med 2024. 
Behållare för denna insamling behöver köpas in, det kommer bli en blandning av 

containers, kärl och andra alternativa lösningar. Kostnaderna är svåra att bedöma då 
mängden insamlingsplatser samt vilka lösningar som blir aktuella är osäkert i dagsläget. 

3.1.4 Investeringar VA, nya behov 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri

vningst
id antal 

år 
Avskrivn
ing 2024 

Intern 
ränta 
2024 

Övrig 
drift 
2024 

Diverse maskiner 500 500 500 10 50 9  

Tillskottsvatten 0 7 500 2 500 70    

Nya ledningar ospec & 
ledningsrenovering % servis 10 000 8 000 8 000 70 143 175  

Utökat VA-
verksamhetsområde 60 000 60 000 40 000 70 857 1 050  

Nytt fordon 2 800 4 000 800 5 560 49  

Pumpstationer 0 0 2 000 25    

LPS-pumpar ospec 0 0 1 500 25    

Summa 73 300 80 000 55 300  1 610 1 283  

Kommentarer nya investeringsbehov VA 

Investeringsramarna behöver i några fall utökas med medel enligt tabellen 
Investeringar, nya behov. Investeringarna är beräknade för att upprätthålla 
driftverksamheten med fordonspark och maskiner och utföra förnyelse enligt 

förnyelseplanen. 

Diverse inv. maskiner 

Ramen ska täcka investeringar för mindre maskiner som behöver bytas ut för driften. 

Tillskottsvatten 
Beskrivning enligt kommentar till tabell Investeringar, redan beslutade. 2026 behöver 

ramen fyllas på för nästkommande tre år, 2,5 mkr per år. 

Nya ledningar ospec och ledningsrenovering och servis ofördelat 

Ramprojekt för investeringar i nya ledningar, serviser samt ledningsrenovering. För att 
uppfylla behovet enligt förnyelseplanen och därmed en hållbar förnyelsetakt, vilket 
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krävs för att säkerställa leveransen av dricks-, spill- och dagvatten i kommunen. 

Investeringspotten är helt nyttjad och behov av nya investeringsmedel krävs. Se även 
kommentar till tabell Investeringar, redan beslutade. 

Utökat VA-verksamhetsområde 

Redan beslutat ramprojekt för utbyggnaden på landsbygden som följer VA-
utbyggnadsplanen. Planen löper fram till 2035 och inkluderar ett 20-tal projekt. Behov 

av ökade medel krävs från 2024. Se även kommentar till tabell Investeringar, redan 
beslutade. Nästkommande områden: 

 Kyrkbytorp 15 Mkr 

 Tibblehöjden 15 Mkr 

 Håbo-Tibble kyrkby 

 Därefter Kvarnibble, Björkudden samt Ålsta/Ensta/Aspvik 

Nytt fordon 

För att hålla VA-driftens fordonspark uppdaterad finns en plan för investeringar i nya 

fordon. Fordonsplan framåt: 

 2024: en ny grävmaskin 2 Mkr + en servicebuss 800 tkr 

 2025: en lastbil för 4 Mkr 

 2026: en servicebuss 800 tkr 

Pumpstationer 

Redan beslutat projekt som behöver utökas. Se även kommentar till tabell Investeringar, 
redan beslutade. 

LPS-pumpar ospecificerat 

Budgetram för investering i nya LPS-pumpar, ca 1,5 miljoner per år, ett löpande projekt 

där nya medel äskas från 2026. Se även kommentar till tabell Investeringar, redan 
beslutade. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Christin Jofs 
   
Samhällsbyggnadskontoret/TN 
   
christin.jofs@upplands-bro.se 

2023-01-30 TN 23/0062  

Tekniska nämnden 
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Indexuppräknad taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 2023 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att indexuppräkna taxan för upplåtelse av 

offentlig plats enligt kommunfullmäktiges beslut § 288, 2019-12-18, 
vilket innebär en höjning på 10,85%.  

2. Den indexjusterade taxan ska börja gälla 1 april 2023.   

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska avgifterna för upplåtelse av offentlig 
plats indexjusteras årligen enligt KPI-index. Detta innebär en höjning på 
10,85% (index oktober år 2022) för 2023 års taxa. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2023 

• Uträkning indexuppräkning 

• Förslag till Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 

• Kommunfullmäktiges beslut om Förslag för ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats den 18 december 2019, § 288. 

Ärendet 
Enligt beslut ska avgifterna för upplåtelse av offentlig plats indexjusteras 
årligen enligt KPI-index som publiceras på Statistiska centralbyråns hemsida. 
Det är föregående års oktober månads KPI-index som ska användas. Detta ger i 
år en höjning på ca 10,85% jämfört med föregående år (KPI-index oktober 
2022 var 384,84, att jämföra med KPI-index oktober 2021 som var 346,44). På 
grund av den höga inflationen har KPI-index stigit mer mellan dessa år än vad 
den gjort tidigare år. 

Barnperspektiv 
Denna indexjustering förväntas inte påverka barn och unga eftersom när 
verksamhet av välgörande eller allmännyttig art, tex idrottsföreningar, nyttjar 
offentliga platser så utgår ingen avgift. 



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-30 TN 23/0062 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 
Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

Jan Helghe  

Chef Gatu- och parkenheten  

 

Bilagor 
1. Uträkning indexhöjning 
2. Indexuppräknad taxa för upplåtelse av offentlig plats 2023 
3. Kommunfullmäktige beslut den 18 december 2019, §288 

Beslut sänds till 
• Gatu- och parkenheten 
• Kundcenter 
• Kansliavdelningens juridikenhet 
 



Uträkning 2023
KPI-index, fastställda tal

346,44 Oktober 2021
384,04 Oktober 2022

37,6 10,85%



 

    1 (4)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum     
Avdelningen för gata, park och trafik 2023-01-30     
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FÖRSLAG TILL TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG 
PLATS – 23 

Upplåtelsens ändamål Avgifts 

klass 

Avgiftsbelopp 2023 

Kronor  

Torgplatser 

16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygne 

 

8 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

 

16 kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

I 

I 

I 

I 

 

 

II 

II 

II 

 

 

   

  7 677 kr/plats 

  1 920 kr/plats 

     895 kr/plats 

     255 kr/plats 

 

 

  3 838 kr/plats 

     959 kr/plats 

     447 kr/plats 

     128 kr/plats 

 

   

  3 838 kr/plats 

   1 023 kr/plats 

     512 kr/plats 

 



 

Upplands-Bro kommun Datum   2 (4)  
2023-01-31   

 
 

1 dygn 

 

8kvm 

6 månader 

1 månad 

1 vecka 

1 dygn 

II 

 

 

II 

II 

II 

II 

     255 kr/plats 

 

 

  1 920 kr/plats 

     511 kr/plats 

     255 kr/plats 

     128 kr/plats 

Säsongsbetonade försäljningsplatser (ca 4m2) 

6 mån 

6 mån 

 

I 

II 

 

   5 118 kr/plats 

   1 920 kr/plats 

Uteserveringar 

(restaurangveranda o.dyl.) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

1 period (1 maj till 15 oktober) 

 

 

I 

II 

 

 

      512 kr/m2 

      255 kr/m2 

Skyltar 

(affischpelare och reklamtavlor) 

Affischyta och år, exkl. moms 

 

 

Mindre reklamskyltar, skyltvaror och utanför butik, 
tidningsställ och dyl 

1 mån 

                                                                                                   

 

 

 

 

      1 161 kr/m2  

Lägst 3 484 kr 

 

51 kr/m2 

Lägst 192 kr 

 

Tivoli, mässor o. dyl. 

1 dygn 

  

   2 047 kr 



 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (4)  
2023-01-31   

 
 

Cirkus 

1 dygn 

     

3 198 kr 

Filminspelning 

1 dygn 

  

2 322kr 

 

Byggbodar, upplag av byggmaterial, 
byggnadsställning och dyl. 

1 månad 

Gator, torg, parkering, gång/cykelvägen och liknande 

 

 

Byggskylt, affischyta och år, exkl moms 

 

 

Mobilkransuppställning, skylift el liknande 

1 dygn 

 

Container 

1 dygn 

 

 

 

 

        

         

116 kr/m2 

Lägst 3 484 kr 

 

1 161 kr/m2 

Lägst 3 484kr 

 

 

581 kr 

 

 

192 kr 

Lägst 448 kr 

   

 

 

 

 

 



 

Upplands-Bro kommun Datum   4 (4)  
2023-01-31   

 
 

Avgiftsklasser 

 

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

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

 

Övrigt 

1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska 
partier som erhåller kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) 
eller då sociala skäl föreligger utgår ingen avgift. 

2 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det 
upplåtna området och den angränsande mark som nedskräpas på 
grund av upplåtelsen. Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och 
bekosta denna renhållning. 

3 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större 
arrangemang.  

4 På vissa platser kan el tillhandahållas och då ingår kostnad för 
elförbrukningen i avgiften. 

 

 

 

Indexreglering av taxan 

Taxan indexregleras årligen enligt KPI (Konsumentprisindex) med 
innevarande år oktobermånads index och börjar gälla från och med 1 
april påföljande år.   
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  PROTOKOLL 11 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 288 Förslag för ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats  

 Dnr KS 19/0631 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 

börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 
för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 
torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 
nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 
affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 
resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 
avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 
det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 
Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 
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  PROTOKOLL 12 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 

 
  



  PROTOKOLL 11 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 288 Förslag för ny taxa för upplåtelse av 
offentlig plats  

 Dnr KS 19/0631 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 

börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Förslaget innehåller fyra nya taxor för att hantera upplåtelse av offentlig plats 
för filminspelningar, byggskyltning, uppställning av mobilkranar samt 
torgplatser om 8 kvm. Förslaget innehåller höjningar av taxan för att ligga i 
nivå med angränsande kommuners taxor. Höjningarna avser taxan för 
affischpelare med 85,5%, taxan för byggetableringar med 132% samt 
resterande taxor med 2,27% i förhållande till 2018 års avgiftsnivå. Inför varje 
avgiftsår räknas den antagna taxans avgifter upp med den procentsats som för 
det innevarande året oktober månads KPI index ger. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny placering av torgplatserna i 
Kungsängens centrum utifrån torgets nya utformning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019. 

 Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj 2009, Kf § 54 
  



  PROTOKOLL 12 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för upplåtelse av offentlig plats som 
börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxan som beslutas består av 
2019 års avgifter med ändringar och kommer att uppräknas enligt 
konsumentprisindex oktober månad 2019 innan den införs 1 april 2020. 

2. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter 
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 
konsumentprisindex. 

3. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om 
framtida placering av torgplatser i Upplands-Bro kommun. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva 
förutsättningarna att upplåta del av Kungsängens torg för parkering. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mikael Thelin 

Avfallschef 

Avfallsenheten 

+46 8-518 321 76 

Mikael.Thelin@upplands-bro.se 

2023-02-01 TN 23/0072  

Tekniska nämnden 
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Dispensansökan matavfall 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Upplands-Bro kommun ska skicka in en 

dispensansökan till Naturvårdsverket gällande flytande matavfall. 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla 

insamlingssystem för matavfall från hushåll.  

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att lämna förslag angående 

utformning av regler för att implementera krav i avfallsdirektivet angående 

separat utsortering av bioavfall från och med den 1 januari 2024. 

Naturvårdsverket föreslår ett generellt krav på utsortering av bioavfall och krav 

på kommunen att tillhandhålla insamlingssystem för hushåll och verksamheter 

som innehar livsmedels- och köksavfall (föreslagen ny benämning av 

matavfall) som utgör kommunalt avfall.  

Enligt artikel 22 i avfallsdirektivet är det obligatorisk utsortering som gäller, 

eftersom alla hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall, antingen vid 

källan, d.v.s. hemkompostering eller i kommunens system. Upplands-Bro 

kommun har ännu inte infört obligatorisk utsortering av matavfall.  

Dispens- och undantagsbestämmelser föreslås avseende skyldighet för 

kommunen att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll.  

Avseende undantag har Naturvårdsverket ett bemyndigande att meddela 

föreskrifter. Det har Naturvårdsverket inte gjort ännu med hänvisning till att 

verket väntar på ett regeringsbeslut om hur artikel 22 i ramdirektivet 

2008/98/EG om avfall avseende krav på generell utsortering av bioavfall (som 

inkluderar matavfall) ska implementeras i svensk lagstiftning. I nuläget finns 

det därför inte någon grund för undantag att åberopa för kommuner.  

Kommande förordningsregler eller föreskrifter kommer sannolikt att innehålla 

undantag från insamlingskravet för flytande matavfall, utom i fråga om spillfett 

från verksamheter. Till undantagen är på plats behöver dispens begäras av 

samtliga kommuner i enlighet med god praxis för avfallsinsamling, eftersom 

det är problematiskt att alls samla in flytande matavfall och även att samla in 

det tillsammans med icke-flytande matavfall.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-02-01 TN 23/0072 

 
 

Med anledning av ovanstående behöver Upplands-Bro kommun ansöka om 

dispens gällande flytande matavfall, då kommunen inte har någon separat 

insamling av det. Till flytande matavfall räknas mjölk, kaffe, såser och 

liknande, som tekniskt sett är mycket problematiskt att samla in med övrigt 

livsmedels och köksavfall.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 

 Dispensansökan matavfall Upplands-Bro kommun  

 Matavfallsinsamling medlemsutskick Avfall Sverige den 28 oktober 

2022 

Ärendet 

Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla 

insamlingssystem för matavfall från hushåll.  

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att lämna förslag angående 

utformning av regler för att implementera krav i avfallsdirektivet angående 

separat utsortering av bioavfall från och med den 1 januari 2024. 

Naturvårdsverket föreslår ett generellt krav på utsortering av bioavfall och krav 

på kommunen att tillhandhålla insamlingssystem för hushåll och verksamheter 

som innehar livsmedels- och köksavfall (föreslagen ny benämning av 

matavfall) som utgör kommunalt avfall.  

Enligt artikel 22 i avfallsdirektivet är det obligatorisk utsortering som gäller, 

eftersom alla hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall, antingen vid 

källan, d.v.s. hemkompostering eller i kommunens system. Upplands-Bro 

kommun har ännu inte infört obligatorisk utsortering av matavfall.  

Dispens- och undantagsbestämmelser föreslås avseende skyldighet för 

kommunen att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll.  

Avseende undantag har Naturvårdsverket ett bemyndigande att meddela 

föreskrifter. Det har Naturvårdsverket inte gjort ännu med hänvisning till att 

verket väntar på ett regeringsbeslut om hur artikel 22 i ramdirektivet 

2008/98/EG om avfall avseende krav på generell utsortering av bioavfall (som 

inkluderar matavfall) ska implementeras i svensk lagstiftning. I nuläget finns 

det därför inte någon grund för undantag att åberopa för kommuner.  

Kommande förordningsregler eller föreskrifter kommer sannolikt att innehålla 

undantag från insamlingskravet för flytande matavfall, utom i fråga om spillfett 

från verksamheter. Till undantagen är på plats behöver dispens begäras av 

samtliga kommuner i enlighet med god praxis för avfallsinsamling, eftersom 

det är problematiskt att alls samla in flytande matavfall och även att samla in 

det tillsammans med icke-flytande matavfall.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-02-01 TN 23/0072 

 
 

Med anledning av ovanstående behöver Upplands-Bro kommun ansöka om 

dispens gällande flytande matavfall, då kommunen inte har någon separat 

insamling av det. Till flytande matavfall räknas mjölk, kaffe, såser och 

liknande, som tekniskt sett är mycket problematiskt att samla in med övrigt 

livsmedels och köksavfall.  

Barnperspektiv 

Att följa gällande praxis kring lagstiftning i avfallsfrågor är av största intresse 

för samtliga invånare, såväl vuxna som barn.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

 

Mikael Thelin  

Avfallschef  

 

Bilagor 

1. Dispensansökan matavfall Upplands-Bro kommun 

2. Matavfallsinsamling medlemsutskick Avfall Sverige  

Beslut sänds till 

 Avfallsenheten 
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DISPENSANSÖKAN 1 (3)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

2023-02-01 TN 23/0072

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Dispensansökan matavfall – Upplands-B ro kommun
Upplands-Bro kommun genom tekniska nämnden ansöker härmed hos
Naturvårdsverket om dispens i enlighe t med 3 kap. 13 § avfalls fö rord ninge n
(2020:614) från kravet i 3 kap. 1 § om skyldighe t att för matavfa ll som samlas
in från och med 2024-01-01 tillha nda hå lla ett system för separat insamling och
borttransport av matavfa ll. Ansökan avser nedan redovisad kategori.

Kommune n anser att separat insamli ng i detta fall inte är genomförb ar eller inte
ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 § nämnda förordning:

1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god
praxis för avfalls i nsa m li ng,

2. en annan hantering ger ett återvinnings res ultat som är jämförbart med
det som skulle uppnås vid separat insamli ng,

3. separat insamling inte ger det bästa miljö mäss i ga resultatet med hänsyn
till avfalls ha nter i nge ns sammanla gda miljöpå ve rka n, eller

4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader, med
hänsyn till (enligt 17 §)

a. negativa effekter på människo rs hälsa och miljö n vid insamling
och behandling av blandat avfall,

b. möjlighete r na till effektivite ts fö rbät tr i ngar vid insamli ng och
behandling av blandat avfall,

c. vilka intäkter som försäljning av återvunne t material kan ge, och

d. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som
föroreninge n medför och de bestämmelser om producentansvar
som ger uttryck för den principe n.

Ansökan avser

1. Flytande matavfa ll från samtliga hushåll och mindre verksamheter,
tills vid are.

2. Ansökan avser inte sluten tank eller kombitank för matavfa ll, som inte
blandas med annat avfall.

Dispensgr und 3 kap. 16 § 1, 3 och 4.1-3.
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-02-01 TN 23/0072 

 
 

Motivering 

Flytande matavfall som mjölk, kaffe, såser och liknande, är tekniskt sett 
mycket problematiskt att samla in med övrigt livsmedels- och köksavfall från 
hushåll och mindre verksamheter. VA-systemet kan hantera sådant flytande 
matavfall utan risk för skador. Spillfett ska dock inte hällas till VA-systemet, 
hushållen ska enligt avfallsföreskrifterna samla det separat och slänga det i 
restavfallet. Flytande livsmedels- och köksavfall som hälls i VA-systemet 
blandas med annat avfall och samlas inte in separat. Naturvårdsverkets 
motivering i kapitel 5.7 Skrivelsen angående genomförande av artikel 22 (NV-
09062-20) åberopas som stöd för separat insamling inte är tekniskt 
genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling och skulle inte ge 
det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens 
sammanlagda miljöpåverkan, utan medföra oskäliga ekonomiska kostnader, 
med hänsyn bland annat till effektivitetsförbättringarna och de låga eller 
uteblivna negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid insamling 
och behandling i blandat avfall. Kommande förordningsregler eller föreskrifter 
kommer sannolikt att innehålla undantag från insamlingskravet för flytande 
matavfall från hushållen. Tills undantagen är på plats i Naturvårdsverkets 
föreskrifter, behöver dispens begäras i enlighet med god praxis för 
avfallsinsamling. 

Vi förbehåller oss rätten att inkomma med kompletteringar till denna ansökan 
och förutsätter att Naturvårdsverket ger oss den möjligheten i enlighet med 
förvaltningslagen, om så bedöms behövas. 

 

 

För Upplands-Bro kommun 

 

Upplands-Bro kommun (212000-0100) 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsägen 

 

Kontaktperson: Mikael Thelin 

Telefon dagtid: 08-518 321 76 

E-postadress: mikael.thelin@upplands-bro.se 

 

Behörig företrädare (ytterst ansvarig för ansökan) 

Namn: 

Telefon dagtid: 

E-postadress: 
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-02-01 TN 23/0072 

 
 

Till ansökan ska också bifogas dokument (i pdf-format) som styrker att den 
som anges som behörig företrädare har behörighet att agera för kommunens 
räkning avseende ansökan. Det kan exempelvis vara en delegationsordning, ett 
beslut eller en fullmakt. 
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Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö, Telefon 040-35 66 00 
E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553 

Malmö den 28 oktober 2022 

 

Till Avfall Sveriges kommunmedlemmar:  
Angående kravet på kommunen att tillhandahålla 
insamlingssystem för matavfall från hushåll från 
och med 2024  

1. Sammanfattning 

• Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla insamlingssystem för 

matavfall från hushåll (jfr. 3 kap. 1 § avfallsförordningen [2020:614] med 

övergångsbestämmelser). 

 

• Från denna huvudregel finns det grunder dels för undantag (jfr. 3 kap. 13 § 

avfallsförordningen) och dels för dispens (jfr. 3 kap. 14 § avfallsförordningen).  

 

• Naturvårdsverket lämnar generell information om undantag och dispens på sin hemsida 

inklusive information angående vad Naturvårdsverket vill att en dispensansökan ska 

innehålla (https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/krav-pa-separat-

insamling-av-matavfall-fran-hushall/).  

 

• Eftersom kravet på utsortering blir obligatoriskt är det svårt att se att abonnemang med 

frivillig utsortering av matavfall kommer att kunna vara tillämpliga, det vill säga där hushåll 

kan välja mellan att sortera matavfall eller lämna det blandat i restavfallskärlet. Avfall Sverige 

anser därför att det är olämpligt att efter den 1 januari 2024 generellt erbjuda abonnemang 

för blandat/osorterat restavfall (utom vid eventuella beviljade dispenser).  

 

• Avfall Sverige uppmanar alla kommuner som idag har frivillig insamling av matavfall där 

hushåll kan välja mellan att sortera ut matavfall eller att lämna det med restavfallet bör se 

över sina abonnemangsformer.  

 

• Utsorteringen av bioavfall (jfr definitionen i 1 kap. 5 § avfallsförordningen), som inkluderar 

matavfall, eller som det formellt heter nu, köks- och livsmedelsavfall) blir obligatorisk. Detta 

krav riktar sig till avfallsinnehavaren och gäller därför både hushåll och verksamheter.  

 

• Avfall Sverige uppmanar alla kommuner att överväga att redan nu göra 

dispensansökningar till Naturvårdsverket. Detta även kommuner som redan har infört 

matavfallsinsamling, men som inte samlar in från alla fastigheter i dagsläget.  

 

• Så fort föreskrifter om undantag har beslutats av Naturvårdsverket kan det finnas skäl för en 

kommun att överväga att åberopa undantagsgrunden istället för- eller i kombination med 

dispensgrunden. 
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• Naturvårdsverket uppmanar kommunerna att göra informationsinsatser för att förtydliga att 

det blir obligatoriskt för alla att sortera ut bioavfall vid källan. Detta gäller även i många 

kommuner där det idag är helt eller delvis frivilligt att sortera ut matavfall för separat 

insamling. Avfall Sverige vill lägga till att renhållningsansvarig organisation i denna 

informationsinsats kan samråda eller samarbeta med den kommunala tillsynsorganisationen.  
 

• I en bilaga till detta dokument ger Avfall Sverige förslag på rubriksättning med mera, som 

kommunen kan utgå från i sin dispensansökan. 

 

 

2. Kravet på tillhandahållande av insamlingssystem för matavfall från hushåll 

Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla insamlingssystem för matavfall 

från hushåll (jfr. 3 kap. 1 § avfallsförordningen [2020:614] med övergångsbestämmelser). Nästan 

90 procent av kommunerna har redan infört separat insamling av matavfall och övriga 

kommuner planerar för att göra det.  

Från denna huvudregel finns det grunder dels för generella undantag (jfr. 3 kap. 13 § 

avfallsförordningen) och dels för beslut om dispens i det enskilda fallet (jfr. 3 kap. 14 § 

avfallsförordningen).  

Avseende undantag har Naturvårdsverket ett bemyndigande att meddela föreskrifter. Det har 

Naturvårdsverket inte gjort ännu med hänvisning till att verket väntar på ett regeringsbeslut om 

hur artikel 22 i ramdirektivet 2008/98/EG om avfall avseende krav på generell utsortering av 

bioavfall (som inkluderar matavfall) ska implementeras i svensk lagstiftning. I nuläget finns det 

därför inte någon grund för undantag att åberopa för kommuner.  

Grunden för undantag innebär att det är kommunen som gör en bedömning angående om 

förutsättningar för undantag föreligger eller ej och att kommunen dokumenterar ett sådant 

ställningstagande. De generella grunderna för undantag (i nämnda 3 kap. 13 § 

avfallsförordningen) är antingen  

(1) att separat insamling inte är genomförbar eller  

(2) inte ger fördelar som överväger nackdelarna.  

Grunden för dispens har samma förutsättningar som grunden för undantag. När det gäller 

dispens för kommunens insamlingsansvar förutsätter den dock en ansökan till Naturvårdsverket 

där Naturvårdsverket gör en prövning av förutsättningarna för dispens och meddelar ett beslut. 

(Dispens för enskilda avfallsproducenter, så som hushåll, meddelas i stället av 

tillsynsmyndigheten, oftast den kommunala miljönämnden). 

De generella förutsättningarna enligt (1) och (2) ovan ges av en bestämmelse i 

avfallsförordningen (jfr. 3 kap. 16 § avfallsförordningen) genom fyra olika grunder: 

 

1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för 

avfallsinsamling: 

 

Avfall Sverige: I det fall mycket avlägsna och otillgängligt belägna byggnader, 
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exempelvis fjällstationer, byggnader på skärgårdsöar etc., används för bostadsändamål 

får det antas att det där genereras matavfall. I den situationen det till exempel inte finns 

vägar fram till dessa byggnader utan dessa nås via stigar eller genom terräng anser 

Avfall Sverige att separat matavfallsinsamling bör anses som inte genomförbar.  

 

Ytterligare något som kommunens dispensansökan bör avse är flytande matavfall som 

mjölk, kaffe, såser och liknande, som tekniskt sett är mycket problematiskt att samla in 

med övrigt livsmedels- och köksavfall. Kommande förordningsregler eller föreskrifter 

kommer sannolikt att innehålla undantag från insamlingskravet för flytande matavfall, 

utom i fråga om spillfett från verksamheter. Tills undantagen är på plats behöver 

dispens begäras av samtliga kommuner i enlighet med god praxis för avfallsinsamling, 

eftersom det är problematiskt att alls samla in flytande matavfall och även att samla in 

det tillsammans med icke-flytande matavfall.  

 

2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle 

uppnås vid separat insamling, 

 

Avfall Sverige: I den situationen när en kommun har ett stort verksamhetsområde som är glest 

befolkat med följden att det genereras små mängder matavfall totalt sett anser Avfall Sverige att 

en möjlig ordning skulle kunna vara att erbjuda abonnemang där hemkompostering rabatteras 

och att den ordningen då skulle utgöra grunden för dispens enligt den här punkten. 

Återvinningsresultatet får generellt anses jämförbart med central behandling av matavfall (även 

om central kompostering och i synnerhet rötning av matavfallet innebär en effektivare 

återvinningsprocess). Med hempostering sker ju förstås inte någon separat insamling, men väl en 

separat hantering av matavfallet. EU-kravet avseende separat utsortering av bioavfall (se nedan 

punkten 2) tillgodoses också.   

 

Hemkomposteringen enligt exemplet ovan måste fortfarande anmälas av den enskilde till 

kommunen (jfr. 5 kap. 15 § avfallsförordningen)  

 

3. separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till 

avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan:  

 

Avfall Sverige: Långa transportavstånd (med de miljöeffekter transportarbetet medför) i 

kombination med små mängder matavfall borde kunna utgöra en aspekt som borde kunna 

åberopas som skäl för att inte tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från angivna 

enskilda fastigheter eller områden/hämtningsområden.  

 

4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. 

 

Avfall Sverige: Samma skäl som avseende punkten (3) ovan borde kunna åberopas här. Det vill 

säga att till exempel långa transportavstånd och små mängder matavfall skulle innebära oskäliga 

ekonomiska kostnader om tillhandahållande av system för insamling av matavfall skulle behöva 
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etableras/etableras fullt ut i kommunen. Samma skäl kan åberopas mot separat insamling av 

flytande matavfall (utom spillfett från verksamheter). 

 

Ett annat skäl borde kunna vara oskäliga ekonomiska kostnader för kommunen att först 

tillhandahålla insamlingssystem för matavfall den 1 januari 2024 och sedan tillhandahålla 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall den 1 januari 2027. Detta skulle i så fall innebära 

att system för matavfall först skulle behöva etableras vid en tidpunkt och sedan system för 

förpackningsavfall vid en annan. För vissa typer av insamlingssystem skulle detta vara möjligt 

(jfr. tvåfackssystem) men för andra (jfr. fyrfackssystem) skulle det inte vara möjligt.  

 

Avfall Sverige uppmanar alla kommuner att överväga att göra dispensansökningar till 

Naturvårdsverket. Eftersom kravet på att tillhandahålla insamlingssystem avser alla hushåll i 

kommunen behöver även kommuner som i dagsläget tillämpar såväl obligatoriska som 

frivilliga system inventera vilka fastigheter/områden/hämtningsområden som i dagsläget inte 

tillhandahålls insamling av matavfall och med utgångspunkt i de fyra angivna 

dispensgrunderna ovan analysera vilken eller vilka av grunderna som kan vara tillämpliga 

som grund för dispens.  

Eftersom det alltså ännu inte finns några föreskrifter angående undantag beslutade av 

Naturvårdsverket är det dispensgrunden som är tillämplig i dagsläget. Så fort sådana 

föreskrifter har beslutats kan det finnas skäl för en kommun att överväga att åberopa 

undantagsgrunden istället för- eller i kombination med dispensgrunden. ”Istället för” om det 

finns skäl att åberopa undantag för hela eller delar av kommunen och ”i kombination med” om 

det är så att det finns skäl att åberopa undantag för delar av kommunen (tex. skärgård), men 

dispens för delar av fastlandsdelarna av kommunen tills vidare/till och med visst datum för att 

möjliggöra successiv etablering av ett insamlingssystem.  

 

Information från Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket lämnar generell information om undantag och dispens på sin hemsida 

inklusive information angående vad Naturvårdsverket vill att en dispensansökan ska innehålla1.  

Vid möte med Naturvårdsverket, som Avfall Sverige hade i början av september, uppmanade 

Naturvårdsverket kommunerna att inkomma med dispensansökningar i de fall man inte redan 

har gjort det. Naturvårdsverket nämnde att verket är införstådda med det krav på att 

tillhandahålla insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter 

(som har gjort en anmälan till kommunen) som träder i kraft den 1 januari 2027 och nämnde att 

det kan vara en grund för dispens att kommunen vill samordna införandet av insamlingen av 

matavfall med insamlingen av förpackningsavfall.  

Avfall Sverige hemställde i våras till regeringen om att dels göra justeringar i bemyndigandet för 

Naturvårdsverket att reglera undantagsföreskrifter (jfr. 3 kap. 13 § avfallsförordningen) samt att 

 

1 <https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/krav-pa-separat-insamling-av-matavfall-

fran-

hushall?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/3593_

sv&_t_q=bioavfall#E976322095>, Besökt 2022-09-19. 
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regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att ta fram föreskrifter avseende undantag. Ett sådant 

förslag fanns framtaget och remitterades men eftersom ikraftträdandet av kravet på att 

tillhandahålla insamlingssystem sköts fram så drogs förslaget tillbaka.  

Det är förstås viktigt att Naturvårdsverket så snart som möjligt beslutar om föreskrifter som 

reglerar förutsättningarna för att åberopa undantag. Avseende undantag sker det inte någon 

prövning utan kommunen har själv bevisbördan för att det föreligger grund för undantag. 

Grunden för att som kommun ansöka om dispens hos Naturvårdsverket (jfr. 3 kap. 14 § 

avfallsförordningen) är i kraft och dispens kan därför redan nu sökas hos Naturvårdsverket.  

I bilaga nedan, ger Avfall Sverige förslag på rubriksättning med mera, som kommunen kan utgå 

från i sin ansökan, se bilaga 1. 

 

3. EU-kravet avseende krav på utsortering av bioavfall 

Utsorteringen av bioavfall (jfr definitionen i 1 kap. 5 § avfallsförordningen), som inkluderar 

matavfall, eller som det formellt heter nu, livsmedels- och köksavfall, blir obligatorisk.  

Artikel 22 i avfallsdirektivet 2008/98/EG reglerar ett generellt krav på utsortering av bioavfall 

(däri inkluderat livsmedels- och köksavfall, dvs. matavfall). Detta gäller för både hushåll och 

verksamhetsutövare och kravet ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast den 1 

januari 2024.  

Utsorteringskravet är alltså bindande. I tillägg till detta finns det reglerat ett krav i 3 kap. 1 § 

avfallsförordningen (2020:614) att kommunen ska tillhandahålla insamlingssystem för matavfall 

från hushåll. Ikraftträdandet av detta krav har skjutits fram till utgången av år 2023. Avfall 

Sverige hemställde om ett framskjutet ikraftträdande.  

Eftersom kravet på utsortering blir obligatoriskt är det svårt att se att abonnemang med frivillig 

utsortering av matavfall kommer att kunna vara tillämpliga, det vill säga där hushåll kan välja 

mellan att sortera matavfall eller lämna det blandat i restavfallskärlet. Avfall Sverige anser därför 

att det är olämpligt att efter den 1 januari 2024 generellt erbjuda abonnemang för 

blandat/osorterat restavfall (utom vid eventuella beviljade dispenser).  

Ett alternativ till insamling av kommunen och central behandling av matavfall är ju 

hemkompostering. Att en fastighetsinnehavare (med stöd av anmälan enligt 5 kap. 15 § 

avfallsförordningen) avser att hemkompostera innebär ju att kravet på att sortera ut matavfall 

verkställs, men undanröjer dock inte i sig kommunens skyldighet att tillhandahålla ett 

insamlingssystem. I ett sådant fall kommer ju däremot tillhandahållandet av kommunen av kärl 

eller anordningar att ersättas av hemkomposteringen. Om kommunen tillhandahåller 

abonnemang där hemkompostering ingår ersätter detta i så fall kommunens borttransport av 

matavfallet.  
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Naturvårdsverket anger följande i redovisningen av sitt regeringsuppdrag med förslag till 

avgränsning av kommunens ansvar för kommunalt avfall (förslag som vi för övrigt alltså 

motsätter oss)2: 

 

”Nya regler för bioavfall  

Senast den 31 december 2023 ska bioavfall, vilket inkluderar livsmedels- och köksavfall 

(matavfall) samt trädgårds- och parkavfall, samlas in separat från hushåll och verksamheter. 

Matavfallsinsamling i kommunens regi utifrån kravet i 3 kap. 1 § avfallsförordningen, finns 

redan i majoriteten av landets kommuner och 251 av 290 kommuner hade tjänsten år 2020. De 

kommuner som av något skäl inte kommer att kunna tillhandahålla ett system för att samla in 

utsorterat matavfall från hushåll i hela kommunen inom utsatt tid har möjlighet att söka 

dispens hos Naturvårdsverket. I dagsläget är det svårt att bedöma om kravet i sin nuvarande 

form kommer att finnas kvar eller ändras med anledning av genomförandet av artikel 22 

i avfallsdirektivet om bioavfall. En ändring kan innebära att även utformningen av 

bestämmelsen om dispensmöjligheten i 3 kap. 14 § avfallsförordningen behöver ändras. 

Naturvårdsverket får enligt 3 kap. 13 § avfallsförordningen meddela föreskrifter om undantag, 

bland annat från krav på att kommunerna ska tillhandahålla ett system för insamling av 

matavfall från hushåll. Naturvårdsverket har dock valt att inte meddela sådana föreskrifter, 

utan avvaktar implementeringen av artikel 22 i avfallsdirektivet, om bioavfall i svensk rätt.  

 

De kommuner som ännu inte har infört matavfallsinsamling behöver göra investeringar, bland 

annat i form av kärl och fordon, men även behandlingen av avfallet måste 

upphandlas. Informationsinsatser måste genomföras för att förtydliga att det 

blir obligatoriskt att sortera ut bioavfall vid källan. Detta gäller även i många 

kommuner där det idag är frivilligt att sortera ut matavfall för separat insamling. 

När kommunerna ska planera för, och genomföra justeringar i 

insamlingssystemen, bör de samordna de förändringar som beror på ökade krav 

på insamling av förpackningar med de krav som beror på att bioavfall ska samlas 

in separat.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar, redovisning av ett 

regeringsuppdrag, skrivelse 2022-09-01, NV-02572-22. 
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Med vänlig hälsning 

Avfall Sverige 

 

 

 

 

 

Tony Clark 

Vd  

 

// 

 

Sven Lundgren, chefsjurist.  

 

Kontaktuppgifter avseende dokumentet: 

Sven Lundgren, sven.lundgren@avfallsverige.se, tfn. 040-35 66 09 

Jenny Westin, senior rådgivare, jenny.westin@avfallsverige.se, tfn. 040-35 66 15 

Andrea Hjärne, senior miljöjurist, andrea.hjarne@avfallsverige.se, tfn. 040-35 66 13 
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BILAGA 1  

 

MALL för rubriksättning m.m. av ansökan om dispens från 3 kap. 1 § avfallsförordningen om 

insamlingssystem för matavfall. 

 

 

 

 

Till registrator@naturvardsverket.se  

 

 

DISPENSANSÖKAN MATAVFALL – X KOMMUN 

X kommun genom [kommunstyrelsen] ansöker härmed hos Naturvårdsverket om dispens i 

enlighet med 3 kap. 13 § avfallsförordningen (2020:614) från kravet i 3 kap. 1 § om skyldighet att 

för matavfall som samlas in från och med 2024-01-01 tillhandahålla ett system för separat 

insamling och borttransport av matavfall. Ansökan avser nedan redovisade kategorier och 

områden samt till [angiven tidpunkt / 1 jan 2027].  

 

Kommunen anser att separat insamling i dessa fall inte är genomförbar eller inte ger fördelar som 

överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 § nämnda förordning: 

1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för 

avfallsinsamling, 

2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle 

uppnås vid separat insamling, 

3. separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till 

avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 

4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader, med hänsyn till (enligt 

17 §) 

1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling 

av blandat avfall, 

2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av 

blandat avfall, 

3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och 

4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen 

medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den 

principen. 
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Ansökan avser: 

 

1. Flytande matavfall från samtliga hushåll, tillsvidare 

Ansökan avser inte sluten tank för matavfall, som inte blandas med annat avfall.  

 

Dispensgrund 3 kap. 16 § 1, 3 och 4.1-3 

 

Motivering: 

Flytande matavfall som mjölk, kaffe, såser och liknande, är tekniskt sett mycket problematiskt att 

samla in med övrigt livsmedels- och köksavfall från hushåll och mindre verksamheter. VA-

systemet kan hantera sådant flytande matavfall utan risk för skador. Spillfett ska dock inte hällas 

till VA-systemet, hushållen ska enligt avfallsföreskrifterna samla det separat och slänga det i 

restavfallet. Flytande livsmedels- och köksavfall som hälls i VA-systemet blandas med annat 

avfall och samlas inte in separat. Naturvårdsverkets motivering i kapitel 5.7 Skrivelsen angående 

genomförande av artikel 22 (NV-09062-20) åberopas som stöd för separat insamling inte är 

tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling och skulle inte ger det bästa 

miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, utan 

medföra oskäliga ekonomiska kostnader, med hänsyn bland annat till effektivitetsförbättringarna 

och de låga eller uteblivna negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid insamling och 

behandling i blandat avfall. Kommande förordningsregler eller föreskrifter kommer sannolikt att 

innehålla undantag från insamlingskravet för flytande matavfall från hushållen. Tills undantagen 

är på plats i Naturvårdsverket föreskrifter, behöver dispens begäras i enlighet med god praxis för 

avfallsinsamling. 

 

2. Matavfall från hushåll och verksamheter som har undantag eller dispens för eget 

omhändertagande, tillsvidare 

Dispensgrund 3 kap. 16 § 1-3 

 

Motivering:  

Vid avfallsproducentens eget omhändertagande av matavfallet, som kan bedömas godtagbart, bör 

det anses ge återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid separat 

insamling och/eller ge bästa miljömässiga resultatet. 

 

3. Matavfall från [hushåll] [flerfamiljshus] [i områden enligt karta, bilaga I], fram till den 1 

jan 2027 

Dispensgrund 3 kap. 16 § 3 och 4.1-4 
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Motivering: 

… oskäliga ekonomiska kostnader för kommunen att först tillhandahålla 

insamlingssystem för matavfall den 1 januari 2024 och sedan tillhandahålla 

fastighetsnära insamling av förpackningsavfall den 1 januari 2027. Detta skulle i så fall 

innebära att system för matavfall först skulle behöva upphandlas och etableras vid en 

tidpunkt och sedan system för förpackningsavfall vid en annan. För kommunens 

fyrfackssystem skulle det inte vara möjligt, eftersom det skulle innebära …  

 

 

4. Matavfall från fritidsboende [i områden enligt karta, bilaga II], fram till den 1 jan 

2027 

Dispensgrund 3 kap. 16 § 1 

 

Motivering: 

… avlägsna och otillgängligt belägna byggnader, fjällstationer, byggnader på 

skärgårdsöar … inte finns vägar …terräng … separat matavfallsinsamling är inte 

genomförbar, inte utan oproportionerlig miljöpåverkan….  

Långa transportavstånd (med de miljöeffekter transportarbetet medför) i kombination med små 

mängder matavfall  

… långa transportavstånd och små mängder matavfall skulle innebära oskäliga ekonomiska 

kostnader samt omotiverad miljöpåverkan från transporterna… 

 

5. Matavfall från hushåll [i områden utanför angivet område i karta, bilaga III], tillsvidare 

Dispensgrund 3 kap. 16 § 1-4 §§ 

 

Motivering: 

… 

 

 

 

Vi förbehåller oss rätten att inkomma med kompletteringar till denna ansökan och förutsätter att 

Naturvårdsverket ger oss den möjligheten i enlighet med förvaltningslagen, om så bedöms 

behövas. 

 

För x kommun, 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Annika Askeljung Jonsson 

Kartingenjör 

Mät- och GIS-enheten 

annika.askeljungjonsson@upplands-bro.se 

2023-02-03 TN 23/0046  

Tekniska nämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Namnsättning av vägar, rondeller m.m. i Viby, 
Brunna 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att namnsätta följande vägar, rondeller och parker i 

Viby, Brunna: 

1. Vägarna i Viby ska heta Regnbäddsvägen, Flikbladsvägen, 

Pollineringsvägen, Magnoliavägen, Pimpinellvägen, Vingnötsvägen, 

Katsuravägen, Bäralmsvägen, Blåregnsvägen, Avenboksvägen, 

Humleboksvägen, Korallpilsvägen, Ligustervägen och Silvertallsvägen, 

enligt karta. 

2. Torget i Viby ska heta Viby torg, enligt karta. 

3. Parkerna i Viby ska heta Vibystråket, Talltorpsparken och 

Trädgårdsparken, enligt karta. 

4. De nya rondellerna ska heta Effektrondellen och Artistrondellen, enligt 

karta. 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Viby, Brunna, på fastigheten Viby 19:3 

som tidigare varit ämnad för handels- och industriverksamhet. Vägar, parker, 

torg och rondeller i och i anslutning till bostadsområdet behöver nu namnsättas. 

Eftersom det inte finns några äldre kulturhistoriska namn eller företeelser inom 

området att lyfta upp föreslår namnberedningen, i samråd med 

fastighetsägaren, namn utifrån ett gemensamt tema. Namnen i förslaget syftar 

på växtarter och ord med koppling till natur, samtliga kommer finnas inom 

området Viby när det är färdigställt. 

Förslag till vägnamn i norra delen: Regnbäddsvägen, Flikbladsvägen, 

Pollineringsvägen, Magnoliavägen, Pimpinellvägen, Vingnötsvägen och 

Katsuravägen. 

Förslag till vägnamn i södra delen: Bäralmsvägen, Blåregnsvägen, 

Avenboksvägen, Humleboksvägen, Korallpilsvägen, Ligustervägen och 

Silvertallsvägen. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-02-03 TN 23/0046 

 
 

Det centrala torget föreslås få namnet Viby torg. Släntparken längs med hela 

östra sidan av området föreslås få namnet Vibystråket och de två miniparkerna 

Talltoppsparken och Trädgårdsparken. 

Föreslagna namn på de två blivande rondellerna är kopplade till var de ligger; 

Artistrondellen i korsningen Artistvägen/Granhammarsvägen och 

Effektrondellen byggs i korsningen Effektvägen/Energivägen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2023 

 Remissvar från Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, 

den 6 februari 2023 

Ärendet 

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Viby, Brunna, på fastigheten Viby 19:3 

som tidigare varit ämnad för handels- och industriverksamhet. Vägar, parker, 

torg och rondeller i och i anslutning till bostadsområdet behöver nu namnsättas. 

Eftersom det inte finns några äldre kulturhistoriska namn eller företeelser inom 

området att lyfta upp föreslår namnberedningen, i samråd med 

fastighetsägaren, namn utifrån ett gemensamt tema. Namnen i förslaget syftar 

på växtarter och ord med koppling till natur, samtliga kommer finnas inom 

området Viby när det är färdigställt. 

Föreslagna namn på de två blivande rondellerna är kopplade till var de ligger; 

Artistrondellen i korsningen Artistvägen/Granhammarsvägen och 

Effektrondellen byggs i korsningen Effektvägen/Energivägen.  

Namnberedningen har i arbetet identifierat att nuvarande Vibyrondellen vid 

Brunnaavfarten från E18 och Brunnarondellen bör byta namn med varandra, så 

att det blir tydligt att Vibyrondellen leder in till det nya området Viby. Det är 

också mer logiskt att Brunnarondellen ligger närmast Brunnaavfarten. I 

remissvaren har synpunkter mot detta inkommit och  namnberedning väljer 

därför att inte ta förslaget vidare innan det har beretts vidare. 

Förslag till vägnamn i norra delen: Regnbäddsvägen, Flikbladsvägen, 

Pollineringsvägen, Magnoliavägen, Pimpinellvägen, Vingnötsvägen och 

Katsuravägen.  

Förslag till vägnamn i södra delen: Bäralmsvägen, Blåregnsvägen, 

Avenboksvägen, Humleboksvägen, Korallpilsvägen, Ligustervägen och 

Silvertallsvägen. 

Det centrala torget föreslås få namnet Viby torg. Släntparken längs med hela 

östra sidan av området föreslås få namnet Vibystråket och de två miniparkerna 

Talltoppsparken och Trädgårdsparken.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-02-03 TN 23/0046 

 
 

Förslagen till namn har tagits fram i samråd med fastighetsägaren samt skickats 

på remiss till berörda hembygdsföreningar. Svar har inkommit från UKF, 

Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, vilket var positivt till alla 

förslagen till namn inom området Viby, samt de två nya rondellerna. Tanken 

var från början att även byta namn på två befintliga rondeller i anslutning till 

området Viby, men med anledning av remissyttrandet kommer 

namnberedningen titta vidare på det förslaget separat. 

Barnperspektiv 

Beslutade namn på platser där barn uppehåller sig påverkar barns trygghet och 

säkerhet positivt då det påverkar hur det går att orientera sig och hitta till och 

inom ett område, en plats och/eller en adress. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningen Annika Askeljung Jonsson 

 Namnberedningen 

 

Bilagor 

1. Kartor över Viby 

2. Förteckning över namn inom Viby 

3. Remissvar från Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, den 

6:e februari 2023. 

 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidare expediering till berörda 
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Karta över området Viby med förslag till namn på gator, torg, parker och två nya rondeller 
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Karta som visar området Vibys läge i Kungsängen 
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BÄRALMSVÄGEN
(Förekommer dels på 
Marknadsstigen och 
vid vändzon)

KORALLPILSVÄGEN
(arten finns som 
träd i slänterna)

HUMLEBOKSVÄGEN
Förekommer dels på 
Marknadsstigen och 
på förskolegård) 

LIGUSTERVÄGEN
(klassisk häckplanta 
till radhusgårdar)

AVENBOKSVÄGEN
(kommer förekomma 
längs skolgården + i 
häckform)

SILVERTALLSVÄGEN
(finns flertal tallar i 
södra pocketparken)

BLÅREGNSVÄGEN
(klätterväxt som kan 
komma förekomma i 
radhusträdgårdar)
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From: ulf björkdahl <ulfabjo@gmail.com> 

Sent: den 6 februari 2023 13:16 

To: Tekniska nämnden 
Subject: Ang namnsättning i Viby, Brunna TM 23/0046 (ersätter gårdagens 

svar) 
 
Remissvar angående namnsättning i Viby, Brunna TN 23/0046 
  
Enligt överenskommelse med Annika Jonsson översänder UKF följande svar som ersätter det som 
tidigare har lämnats. 
  
UKF har inget att erinra mot de föreslagna gatunamnen inom det nya bostadsområdet.  
  
Vad gäller namnsättning av rondellerna har vi följande synpunkter: 
  

       Namnet Brunnarondellen bör vara kvar för nuvarande rondell. Namnet är etablerat och en 
ändring vore onödig då gjorda referenser till den helt plötsligt inte är giltiga. Namnet är 
historiskt välfunnet då rondellen ligger i området vid Brunnas södra historiska gräns. 
  
       Vibyrondellen vid motorvägsavfarten har däremot ett namn som historiskt inte kan 
kopplas till platsen. Området ligger inom det som på Tibbles ägor kallades Norrhagen. Ett 
möjligt namn skulle vara Norrhagsrondellen, vilket UKF förordar framför liggande förslag. 
  

För UKF 
Ulf Björkdahl 

 
--  

____________________________ 
Ulf Björkdahl 

Gamla Landsvägen 1 
19630 Kungsängen 
070-573 0134 

ulfabjo@gmail.com 
Hemsida: www.ulfbjorkdahl.se/ 
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