
 

 

 

 

Handlingar till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 10 juni 2020 

 

 

 



69 Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage - KS 20/0484-2 Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage : Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-06-03 KS 20/0484  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 2 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga lekplatser vid Jursta 

hage, området Bro Bålsta golfbana. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 2 juni 2020. 

 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 2 juni 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



69 Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage - KS 20/0484-2 Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage : Medborgarförslag om lekplatser vid Jursta hage

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

Sent: den 2 juni 2020 09:17 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Lekplatser ute vid Jursta hage området 

vid Bro bålsta golfklubb. 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Då vi flyttade till det relativt nybyggda 

området vid Bro Bålsta golfklubb för 2 
år sedan. Det som förvånade mig var 
att det inte fanns förslag att bygga 

lekplats för barnen. Då området ligger 
avsides tycker jag det vore rimligt att 
inte föräldrarna ska behöva ta bilen 

eller kommunala färdmedel för att åka 
till centrum som är närmast för att 
aktivera sina barn. Utan det är inte 

mer än rätt att man bygger det i 
närområdet då merparten av de som 

flyttar hit är barnfamiljer. Också ur en 
miljösynpunkt då vi väljer det 
smidigaste alternativet som ju är bilen. 

Så det jag önskar är förstås att det 
byggs en lekplats här. 

 
  

 



70 Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen - KS 20/0483-2 Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen : Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

   KS 20/0483  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om att införa stödpaket eller 
bidrag till fristående musiker i kommunen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 1 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa stödpaket eller 

bidrag till fristående musiker i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 1 juni 2020. 

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 1 juni 2020 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



70 Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen - KS 20/0483-2 Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen : Medborgarförslag om att införa stödpaket eller bidrag till fristående musiker i kommunen

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

Sent: den 2 juni 2020 08:31
To: kommunstyrelsen
Subject: Inkommet medborgarförslag

Förslaget (presentera
kort dit t

medborgarförslag här)

Vi skulle gärna se et t stödpaket / bidrag
för musiker inom kommunen.

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

beskrivning av dit t
medborgarförslag.

Mot ivera gärna varför du
anser at t förslaget ska

genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Frilansande musiker glöms ofta bort i
allt det ta. Vi (Bandet Metalit e) fick
kommunens kulturpr is i Dec 2019. Nu
när kr isen slog t ill så har läget blivit
väldigt tufft för oss med uteblivna
turneer, fest ivaler (Bl.a Sweden Rock,
Sabaton Open Air m.fl.) och andra
spelningar världen över. Planerna har
grusats med marken och det vi satsat
har liksom bara försvunnit . Vi vet inte
om vi kommer få chansen at t spela på
dessa ställen igen, en olust ig känsla.
Allt är osäkert . Vi skulle gärna se et t
stödpaket / bidrag för uteblivna
spelningar (Planerade inkomster) som
corona-kr isen har fört med sig.

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



71 Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen - KS 20/0473-2 Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen : Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

   KS 20/0473  

Kommunfullmäktige 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om busshållplats mellan 
Musikvägen och Rönnbärsvägen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 27 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny 

busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen i höjd med Kungsängens 

IP. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 27 maj 2020. 

 

Bilagor 

Medborgarförslag inkommet den 27 maj 2020. 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 



71 Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen - KS 20/0473-2 Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen : Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen

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

Sent: den 27 maj 2020 20:54 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Jag vill att det ska finnas en 

busshållplats mellan Musikvägen och 
Rönnbärsvägen typ vid IP. 

Motivering (Här kan du 

lämna en mer utförlig 
beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 
anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Jag tycker det för att det finns en jätte 

fin idrottsplats där många barn och 
ungdomar sportar och tränar. Vissa 
barn kanske inte har möjligheten att 

föräldrarna kan skjutsa barnen till 
träningen. Och vuxna klagar på att 
barnen bara sitter framför sina 

skärmar hela dagen. Men om man 
bygger en busshållplats kan fler barn 
komma iväg till träningar och röra på 

sig, utan att de vuxna måste vara 
med. Även barn som kanske nu sitter 

hemma istället. Då sitter inte barnen 
framför sina skärmar hela dagen. Jag 
vill att så många som möjligt får 

chansen att använda vår fina 
idrottsplats. Mitt förslag är att man gör 
en busshållplats typ vid LIDL på ett 

säkert sätt för barn och ungdomar att 
ta sig över vägen. Där finns redan ett 
övergångsställe, så det borde därför 

inte bli lika dyrt som om man hade 

 



71 Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen - KS 20/0473-2 Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen : Medborgarförslag om busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen

behövt bygga en tunnel. En
busshållplats vore dessutom bra för de
som bor i Norrboda och för but ikerna
där. Så jag tycker at t det är värt det.

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



72 Medborgarförslag om att införa Vklass eller motsvarande inom daglig verksamhet, serviceboenden och gruppboenden.  - KS 20/0287-2 Medborgarförslag om att införa Vklass eller motsvarande inom daglig verksamhet, serviceboenden och gruppboenden.  : Medborgarförslag om att införa Vklass eller motsvarande inom daglig verksamhet, serviceboenden och gruppboenden.

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-05-04 KS 20/0287  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om möjlighet till användning 
av Vklass eller motsvarande inom Daglig 
Verksamhet, serviceboenden, gruppboenden 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 3 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa Vklass eller 

motsvarande inom daglig verksamhet, serviceboenden och gruppboenden. 

Förslagsställaren ser en möjlighet att på detta sätt underlätta kommunikationen 

mellan personal och deltagare/boende samt deras förvaltare, gode män och 

anhöriga. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 3 maj 2020. 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 



Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands-
bro.se 

Skickat: den 3 maj 2020 08:55 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Delatagare och boende på kommunens 

dagligverksamhet och 
serviceboenden/gruppboenden med 
förvaltare, gode man och föräldrar bör 

ha möjlighet till en säker information 
och dialog via exempelvis Vklass eller 
motsvarande. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 

medborgarförslag. 
Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 

genomföras och hur det i 
så fall skulle kunna ske) 

Det fungerar inte bra med det 
gammalmodiga system med lappar och 
telefonsamtal som dessa verksamheter 

praktiserar idag. Information 
försvinner på vägen, eller i värsta fall 
ges inte alls. Det är svårt att få rätt 

information och att få tag på rätt 
person. Det finns en bristande 

säkerhet och kontinuitet i detta 
slarviga sätt att kommunicera 
semestrar, ledigheter, problem på 

arbetsplatsen, läkarbesök, städning, 
matlagning och annat praktiskt som 
förekommer i deltagarnas vardag. 

 



73 Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro - KS 20/0418-2 Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro : Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-05-07 KS 20/0418  

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret 
vid Aktivitetsparken i Bro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid 

Aktivitetsparken i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 7 maj 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 



73 Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro - KS 20/0418-2 Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro : Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro

Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands-
bro.se 

Skickat: den 7 maj 2020 14:07 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

ELLJUSSPÅRET OVAN 

AKTIVITETSPARKEN I BRO Märka upp 
elljusspåret så slingan blir tydlig. Som 
det är just nu så är den 

dåligt(obefintligt) markerad. VET ej var 
den startar eller slutar och vägar/stigar 
som gör att man helt plötsligt passerat 

samma ställe 3 ggr. 

Motivering (Här kan du 
lämna en mer utförlig 

beskrivning av ditt 
medborgarförslag. 

Motivera gärna varför du 

anser att förslaget ska 
genomföras och hur det i 

så fall skulle kunna ske) 

Det är en ynnest att ha en sån 
underbar skog bara runt husknuten 

här i Bro. Nu är vi ett gäng tjejer som 
gärna motionerar där tillsammans, 
(ensamma vågar vi inte gå där) och vi 

alla blir lika förvirrade varje gång över 
hur dåligt uppmärkt/markerad slingan 

är.(Finns det ens kvar något 
motionsspår där?) Finns det någon 
möjlighet att få till markeringar hur 

spåret går med enkla medel? Vet att 
många fler skulle nyttja spåret om det 
skedde någon form av 

 



73 Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro - KS 20/0418-2 Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro : Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro

"uppfräschning". Trist att behöva ta
bilen för att komma till ett bra spår när
det finns så fina möjligheter ett
stenkast från hemmet.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX



74 Medborgarförslag om namnändring av Pettersbergsrondellen - KS 20/0389-3 Medborgarförslag om namnändring av Pettersbergsrondellen : Medborgarförslag om namnändring av Pettersbergsrondellen

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-04-24 KS 20/0389  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om namnändring av 
Pettersbergsrondellen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 24 april 2020 inkom ett medborgarförslag gällande namnändring av 

Pettersbergsrondellen. Förslagsställaren anser att Norrbodarondellen är ett mer 

passande namn utifrån platsens historia. 

Beslutsunderlag 

 Medborgaförslag inkommet den 24 april 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



74 Medborgarförslag om namnändring av Pettersbergsrondellen - KS 20/0389-3 Medborgarförslag om namnändring av Pettersbergsrondellen : Medborgarförslag om namnändring av Pettersbergsrondellen

Ämne: medborgarförslag om byte av gatunamn 
 
Vid exploateringen av området kring 1700-talstorpet Norrboda avsattes namnet Norrboda för det nya 

bostadsområdet. Vägen till vattentornet fick heta Norrbodavägen och rondellen på Granhammarsvägen 

alldeles intill torpplatsen döptes till Norrbodarondellen. Ett föredömligt exempel på namngivning där man 

utgått från den historiska verkligheten. 
  
Men senare ändrades detta, dessutom till det sämre. Del av Norrbodavägen blev Pettersbergsvägen, och 

Norrbodarondellen blev Pettersbergsrondellen. Kontentan är att såväl väg som rondell nu istället har namn 

efter en annan torpplats, Pettersberg, som ligger 375 m från rondellen. En helt obegriplig och historiskt 

felaktig ändring. Detta misstag bör rättas till när nu nya rondeller uppförs vid motorvägen. 
  
Namnet Pettersbergsvägen kan möjligen accepteras eftersom det nu används för många boendeadresser. 

Även om det gatunamnet borde användas för Körsbärsvägen, som ju tangerar torpplatsen Pettersberg. 
  
Förslag: Ändra namnet Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen. Rondellen ligger på torpplatsens 

gamla mark och bara några få meter från själva torpstugan. Här ska rätt namn användas. 



75 Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen - KS 20/0393-3 Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen : Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-04-27 KS 20/0393  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Medborgarförslag om bullerplank vid 
Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 27 april 2020 inkom ett medborgarförslag om att bygga bullerplank vid 

Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 27 april 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 Förslagsställaren 

 



75 Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen - KS 20/0393-3 Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen : Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen

Ämne:   Medborgare Förslag Bullerplank 
 
 
Medborgare Förslag. 
 
På fler håll i kommunen byggs det bullerplank. Vi är också i behov av ett bullerskydd 
 
Detta gäller Husen mellan Norrgårdsvägen & Enköpingsvägen, inte hållbart som det är nu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I samband med dina kontakter med Berendsen kan vi komma att ta del av och behandla dina 



75 Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen - KS 20/0393-3 Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen : Medborgarförslag om bullerplank vid Norrgårdsvägen och Enköpingsvägen

personuppgifter. För vidare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se 

vår personuppgiftspolicy www.berendsen.se/privacy-policy/ 



76 Svar på medborgarförslag om att se över bidragssystemet Snabb Slant - KS 18/0464-7 Svar på medborgarförslag om att se över bidragssystemet Snabb Slant : Svar på medborgarförslag om att se över bidragssystemet Snabb Slant

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-02-13 KS 18/0464  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande: 

 Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram 

förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från 

kommunen, däribland bidraget Snabb Slant. 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt 

ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det 

nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför 

2021. 

Sammanfattning 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 

vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. I 

medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 

initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 

rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 

konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 

form av ekonomiskt bidrag. De föreslår därför att kommunen förenklar 

stödprocesser för föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att 

utveckla demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser 

över bidragssystemet Snabb Slant. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna 

medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden. Den 3 

december 2019 fattade Kultur och fritidsnämnden beslut om att lämna sitt 

yttrande för beslut i Kommunfullmäktige.  

Kommunledningskontoret anser att medborgarförslaget är besvarat i och med 

Kultur- och fritidsnämndens bidragsöversyn som lett till en förenkling av 

processer för föreningar att söka olika bidrag från kommunen samt genom att 

kommunledningskontoret tar Kultur- och fritidsnämndens förslag om 

inrättande av ett särskilt ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-02-13 KS 18/0464 

 
 

 

koppling till det nyetablerade ungdomsrådet i beaktande i den fortsatta 

utvecklingen av ungdomsrådet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 19 

december 2019 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 november 

2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

januari 2019 

 Medborgarförslag den 14 november 2018 

 Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018 

Ärendet 

Bakgrund 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 

vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. I 

medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 

initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 

rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 

konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 

form av ekonomiskt bidrag. De föreslår därför att kommunen förenklar 

stödprocesser för föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att 

utveckla demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser 

över bidragssystemet Snabb Slant. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna 

medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden. Den 3 

december 2019 fattade Kultur och fritidsnämnden beslut om att lämna sitt 

yttrande för beslut i Kommunfullmäktige.  

Kultur och fritidsnämndens yttrande 

Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sitt yttrande den 3 december 2019 att 

den ser positivt på det engagemang som förslagsställarna visar i utformningen 

av förslaget. I yttrandet konstateras att det idag är svårt för vissa typer av 

initiativ att passa in i bidragsreglerna. Kultur- och fritidsnämnden skriver 

vidare att medborgarförslaget kommer att beaktas i översynen av 

föreningsbidrag inom Kultur- och fritidskontoret som går i linje med 

medborgarnas förslag om föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden 

och riktlinjer/regler för sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga 

ansökningsförfarandet för ansökande föreningar. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-02-13 KS 18/0464 

 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för 

ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det av kommunledningskontoret 

nyetablerade ungdomsrådet i Upplands-Bro kommun.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

Kommunledningskontoret kan konstatera att medborgarnas önskan om att se 

över förenklingar av stödprocesser för föreningar och ungdomsinitiativ går 

hand i hand med Kultur-och fritidsnämndens bidragsöversyn för föreningar 

som pågått under hösten 2019 och som under 2020 och framåt kommer 

underlätta för medborgare som önskar information ekonomiska 

föreningsbidrag, däribland bidraget Snabb Slant. Själva ansökningsförfarandet 

kommer också att förenklas. 

I medborgarförslaget har frågeställarna utöver förslag, också ställt frågor om 

vilken form av stöd, både ekonomiskt samt konsultativt, som kommunen 

erbjuder inom området demokrati och mänskliga rättigheter. 

Kommunledningskontoret bedömer att dessa frågor besvaras i Kultur- och 

fritidsnämndens yttrande. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt ekonomiskt 

stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det nyetablerade 

ungdomsrådet tas av kommunledningskontoret i beaktande i den fortsatta 

utvecklingen av ungdomsrådet.  

Barnperspektiv 

Kommunen välkomnar förslag på sätt att underlätta för medborgare att 

engagera sig i demokratifrågor och frågor om mänskliga rättigheter. Att dessa 

frågor diskuteras redan i tidig ålder hjälper barn och ungdomar att bli naturligt 

medvetna om de demokratiska processerna i ett samhälle. 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 19 

december 2019. 
2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 november 

2019. 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

januari 2019. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-02-13 KS 18/0464 

 
 

 

4. Medborgarförslag den 14 november 2018. 

5. Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018. 

Beslut sänds till 

 Frågeställarna 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-03 

 

 

§ 57 Yttrande - Medborgarförslag om att se 
över bidragssystemet Snabb Slant 

 Dnr KFN 19/0009 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren.  

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur-och fritidskontorets yttrande 

om att beakta förslagsställarnas åsikter om bidraget ”Snabb slant” i det 

nya stödsystemet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett 

ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till 

ungdomsrådet.  

Sammanfattning 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 

vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna 

medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden. 

I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 

initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 

rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 

konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 

form av ekonomiskt bidrag. 

De föreslår därför att kommunen förenklar stödprocesser för 

föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att utveckla 

demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser över 

bidragssystemet Snabb Slant. 

Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget och ser positivt på det 

engagemang som förslagsställarna visar i utformningen av förslaget. Kontoret 

kan konstatera att det idag är svårt för vissa typer av initiativ att passa in i 

bidragsreglerna.  

Kultur- och fritidskontoret kommer att ha medborgarförslaget i beaktande i den 

fortsatta översynen av föreningsbidrag som pågår under hösten 2019. Kultur- 

och fritidskontoret föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för 

ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till ungdomsrådet. 

Medborgarförslaget innehåller förutom förslag, även frågeställningar, som 

besvaras i detta yttrande.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 11 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-03 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 

november 2019 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 14 januari 2019 

 Medborgarförslag den 14 november 2018 

 Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren.  

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur-och fritidskontorets yttrande 

om att beakta förslagsställarnas åsikter om bidraget ”Snabb slant” i det 

nya stödsystemet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett 

ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till 

ungdomsrådet.  

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställarna  

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2019-11-18 KFN 19/0009  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - Medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar förslagsställaren.  

1. Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur-och fritidskontorets yttrande 

om att beakta förslagsställarnas åsikter om bidraget ”Snabb slant” i det 

nya stödsystemet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett 

ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till 

ungdomsrådet.  

Sammanfattning 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 

vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna 

medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden. 

I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 

initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 

rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 

konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 

form av ekonomiskt bidrag. 

De föreslår därför att kommunen förenklar stödprocesser för 

föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att utveckla 

demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser över 

bidragssystemet Snabb Slant. 

Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget och ser positivt på det 

engagemang som förslagsställarna visar i utformningen av förslaget. Kontoret 

kan konstatera att det idag är svårt för vissa typer av initiativ att passa in i 

bidragsreglerna.  

Kultur- och fritidskontoret kommer att ha medborgarförslaget i beaktande i den 

fortsatta översynen av föreningsbidrag som pågår under hösten 2019. Kultur- 

och fritidskontoret föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2019-11-18 KFN 19/0009 

 
 

ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till ungdomsrådet. 

Medborgarförslaget innehåller förutom förslag, även frågeställningar, som 

besvaras i detta yttrande.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 

november 2019 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 14 januari 2019 

 Medborgarförslag den 14 november 2018 

 Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018 

Ärendet 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 

vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att överlämna 

medborgarförslaget för yttrande till Kultur- och fritidsnämnden. 

I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 

initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 

rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 

konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 

form av ekonomiskt bidrag. 

De föreslår därför att kommunen förenklar stödprocesser för 

föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att utveckla 

demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser över 

bidragssystemet Snabb Slant. I dagsläget kan bidraget Snabb Slant sökas för 

anordnande av kulturarrangemang. I medborgarförslaget föreslås att kriterierna 

för att kunna söka bidraget vidgas till att även omfatta föreningar och andra 

initiativtagare, som vill anordna arrangemang med fokus på demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Översyn av föreningsbidrag 

Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kultur- 

och fritidsnämndens föreningsstöd samt riktlinjer och allmänna bestämmelser 

för ekonomiska bidrag. Syftet med översynen är att renodla och förenkla de 

bidrag som betalas ut via Kultur- och fritidsnämnden. Det ska helt enkelt bli 

lättare för föreningarna att söka stöd i det nya systemet. 

I översynen har det blivit tydligt att gällande riktlinjer och rutiner kring 

föreningsbidrag är svåra och för många.  
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2019-11-18 KFN 19/0009 

 
 

Målsättningen med översynen är att samtliga nämnder i kommunen som betalar 

ut föreningsbidrag ska ha så lika ansökningsförfaranden och riktlinjer/regler för 

sina bidrag som möjligt, för att förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet 

för ansökande föreningar. 

Stöd och råd  

Inom Kultur- och fritidskontoret finns funktionen föreningskonsulent. Denna 

ska hjälpa föreningarna att navigera rätt bland de olika bidragen men också 

vägleda om en vill starta föreningen eller boka lokaler. Våra fritidsgårdar och 

dess personal kan också hjälpa unga att starta förening och lotsa dig som ung 

rätt.  

 

I kommunen finns också en tjänsteperson som arbetar med ungas inflytande 

och demokratisk organisering. Till hen kan man vända sig med olika initiativ 

för hjälp att utveckla sina idéer kring demokratifrågor och mänskliga 

rättigheter. 

Ungas inflytande 

Upplands-Bro kommun har initierat ett arbete med etablering av ett 

ungdomsråd i kommunen och rekrytering till rådet pågår just nu. Tanken är att 

ungdomsrådet med egen budget kunna besluta om aktiviteter och satsningar, 

initiativ som de anser är värdefulla i kommunen. Det finns idag inget uttalat om 

en specifik ansökningsfond för bidrag men det skulle kunna vara något som 

rådet väljer att instifta. 

 

Bidrag och stöd att söka inom området demokrati/mänskliga rättigheter 

 För föreningar finns i dag ett jämställdhets- och integrationsbidrag som 

kan sökas för aktiviteter inom dessa områden.  

Bidrag kan beviljas föreningar som aktivt arbetar för att öka 

jämställdheten i sin verksamhet, och som genomför 

integrationsbefrämjande åtgärder. 

Bidrag kan beviljas för insatser som görs med syfte att medvetet arbeta 

med fokus på flickors och pojkars möjligheter till fritids- och 

idrottsaktiviteter på lika villkor samt till föreningar som arbetar 

medvetet med att bryta utanförskap och öka integrationen mellan barn, 

ungdomar och vuxna med olika bakgrund. 

Det kan inte ges till ordinarie verksamhet. 

 

 Bidraget ”Snabb Slant” är ett ungdomsstipendium med syfte att öka 

ungdomars delaktighet i samhällslivet. En central punkt i Snabb Slant 

är att det ska ges till konstnärligt/skapande arrangemang inom 

kulturområdet men som naturligtvis kan ha sin grund inom demokrati- 

och mänskliga rättigheter. Det kan inte ges till projekt inom 
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utbildningsområdet såsom skolarbete. Stipendiet söks i samråd med 

anställda inom kommunens verksamhetsområden och riktar sig till 

ungdomar 13 – 24 år. Stödet uppgår till högst 6000 kronor.  

Det finns inom kommunen coacher inom skola, fritidsavdelningen och 

kulturskolan som kan ge ungdomar stöd för att lära sig planera och 

utföra ett kulturprojekt som beviljats bidraget ”Snabb slant”. Det 

innebär också att bidraget inte enbart består av ett finansiellt stöd för 

föreningar.  

 

Kulturbegreppet 

Med kultur menas konstarterna musik, scenkonst-dans och teater, bildkonst, 

arkitektur, skulptur, litteratur och konsthantverk. 

Kultur och fritidskontorets slutsatser 

Kultur- och fritidskontoret tackar för medborgarförslaget och ser positivt på det 

engagemang som förslagsställarna visar i utformningen av förslaget. Kontoret 

kan konstatera att det idag är svårt för vissa typer av initiativ att passa in i 

bidragsreglerna.  

Kultur- och fritidskontoret kommer att ha medborgarförslaget i beaktande i den 

fortsatta översynen av föreningsbidrag som pågår under hösten 2019. Kultur- 

och fritidskontoret föreslår även inrättande av ett ekonomiskt stöd för 

ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till ungdomsrådet. 

Medborgarförslaget innehåller förutom förslag, frågeställningar, som besvaras i 

detta yttrande.  

Barnperspektiv 

Barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem. Genom att skapa 

förutsättningar i ungdomsrådet för unga att själva besluta över arrangemang 

och aktiviteter skapas stödsystem som blir relevanta för unga. Genom att skapa 

ett generellt stödsystem som blir lättbegripligt och funktionellt underlättar vi 

för unga att själva söka och beviljas stöd för ungas egna organisering och 

aktiviteter. Detta är en viktig komponent i ungas uppväxt och skapar engagerad 

och motiverade samhällsmedborgare.   

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni Anna Sjunnesson 

Kultur- och fritidschef Kulturintendent  
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2019-11-18 KFN 19/0009 

 
 

Bilagor 

1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 19 december 2018 

3. Medborgarförslag 14 november 2018  

4. Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställarna  

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (89)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-12-19 

 

 

§ 160 Medborgarförslag om att se över 
bidragssystemet Snabb Slant 

 Dnr KS 18/0464 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att se över 

bidragssystemet Snabb Slant. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 14 november 2018. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställarna 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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M EDBORGARFÖRSLAG

Datum

1 4 /11 - 2018

Från

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag )

Vi är ett ungdomsinitiativ som är i startfasen i att utveckla en ungdomsdriven förening med fokus på mänskliga rättigheter.

Vi vill att föreningar och arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter ska få stöd från kommunen, både i

arbetet med att utveckla våra idéer men också med föreningsbidrag/finansiering . Vi har kännedom om bidragsformen Snabb

Slant men har läst och fått förklarat att Snabb Slant endast stötta r kulturarrangemang. Vad definierar kommunen som kultur?

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske. )

Vi har unde r hösten arbetat med att anordna en öppen föreläsning för kommuninvånarna med tema mänskliga rättigheter .

Under arbetets gång har vi stött på flera svårigheter från kommunen som främst rör att vi inte blir tagna seriöst och hinder

med stöd i budget och fin ansiering. Idag finns det medel från kultur - och fritidsförvaltningen för att stötta föreningar med

fokus på verksamhet med kultur - idrotts - och fritids inriktning. Vad som är tråkigt är att kommunens föreningsbidragssystem

inte innefattar demokrati och mänsk liga rättigheter , utan det faller utanför de kriterierna som idag är satta och därför har vi

inte kunnat använda oss utav de bidrag som finns att ansöka om . Vad vi också har förstått är att sedan kommunen tog fram

riktlinjerna för Snabb Slant så har de ini tiativ som har varit intresserade och ansökt inte fått igenom sina projekt pga för snäv

tolkning om vad bidraget ska bidra till. Vi menar att demokrati och mänskliga rättigheter är grundfundamentet i vårt

samhälle och något som styrks av de internationella konventioner som Sverige har antagit liksom Sveriges grundlagar och

kommunallagen.

Vi önskar nu att kommunen tar fram eller förenklar stödprocesser för föreningar /ungdomsinitiativ som vill arbeta med

demokrati frågor och mänskliga rättighete r. Vi är många som berörs och är måna om att kommunen prioriterar detta. Vårt

mål är att tillsammans med er bidra till en hållbar utveckling och knyta an till Agenda 2030 och Barnkonventionen. Låt oss

främja ett gott samarbetsklimat som värnar om vår , ungdoma rna i kommunens, framtid.
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Vi publicerar kallelser och protokoll på kommunens webbplats. När du lämnar in ditt medborgarförslag godkänner du att ditt 
namn och förslaget publiceras på webbplatsen. Förslaget kan lämnas in till kommunens kontaktcenter i Kungsängen eller i 
Brohuset. Det går också att mejla in sitt förslag till kommun@upplands-bro.se samt sända in sitt förslag med post till 
Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen. Viktigt här är att förslaget är undertecknat av en eller flera medborgare. 
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Hej,  

 

Vårt medborgarförslag avser att se över bidragssystemet Snabb Slant. I dagsläget avser 

kriterierna endast kulturarrangemang. Vi menar att kriterierna också ska gälla arbete med 

mänskliga rättigheter och demokrati. Vi vill se möjligheter att söka bidrag för att arrangera 

föreläsningar, åka på studiebesök, göra kampanj osv. Idag får vi stöd från olika delar av 

kommunen. Men vi saknar ett sammanhållet grepp kring demokratiutveckling i kommunen, det 

krävs att politiken avsätter budget för att ta fram strategier för att stärka jämställdhet, barn och 

ungas rättigheter och motverka rasism och diskriminering.  
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Kanslistaben, Kommunledningskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen  

08-518 377 86 

linda-mari.nilsson@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 

  

  

  

F

S

T

Ä

  

 

vi vill börja arbeta med ungdomar i kommunen med att informera om deras rättigheter. Vi är 

alla bosatta i kommunen och därför vill vi påbörja vårt arbete här. Bifogat finner ni vårt 

medborgarförslag som handlar om att underlätta arbetet för föreningar.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 22 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 47  Svar på medborgarförslag om att se 
över bidragssystemet Snabb Slant 

 Dnr KS 18/0464 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande: 

 Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram 

förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från 

kommunen, däribland bidraget Snabb Slant. 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt 

ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det 

nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför 

2021. 

Sammanfattning 

Den 14 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 

kommun med förslag gällande kommunens stöd till kommunmedborgare som 

vill arbeta med frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. I 

medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att föreningar och andra 

initiativtagare till arrangemang med fokus på demokrati och mänskliga 

rättigheter ska kunna få stöd av kommunen. Förslagsställarna önskar både 

konsultativt stöd för att kunna utveckla idéer inom dessa områden och stöd i 

form av ekonomiskt bidrag. De föreslår därför att kommunen förenklar 

stödprocesser för föreningar/ungdomsinitiativ som vill ha stöd i sitt arbete att 

utveckla demokratifrågor och mänskliga rättigheter samt att kommunen ser 

över bidragssystemet Snabb Slant. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 19 

december 2019 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 18 november 

2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 

januari 2019 

 Medborgarförslag den 14 november 2018 

 Förtydligande av medborgarförslag den 20 november 2018 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 23 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande: 

 Kultur- och fritidsnämnden har genom sin bidragsöversyn arbetat fram 

förenklade processer för föreningar att söka olika bidrag från 

kommunen, däribland bidraget Snabb Slant. 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag om inrättande av ett särskilt 

ekonomiskt stöd för ungdomsdrivna aktiviteter med koppling till det 

nyetablerade ungdomsrådet bereds i samband med budgetarbetet inför 

2021. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställarna 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Kommunfullmäktige 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Thåström 

Arkivarie/Nämndsekreterare  

Kanslistaben 

   

johanna.thastrom@upplands-bro.se 

2020-04-20 KS 20/0370  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Omfördelning av projektbudget, Kungsängens 
torg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i 

Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela 

Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av 

förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i 

Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1 

och 2. Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i 

Kungsängen etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 

tkr är ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut 

den 12 februari 2020, § 9 (KS 19/0717). 

Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3 

395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat 

projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i 

samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma 

sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen 

uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.  

Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras 

genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och 

resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2021. Tidplanen för projektet är beroende av hur 

arbetena för VA går eftersom gång- och cykelvägen kommer byggas vart 

eftersom ledningarna är nedgrävda.  

Bedömd tidplan för projektet är:  

År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från Håbo-

Tibble mot Tjusta.  

År 2021: Byggnation och färdigställande 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-04-20 KS 20/0370 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020 

 Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS 

18/0074)   

 Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS 

19/0717)  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela 

Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av 

förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i 

Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1 

och 2. 

Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i Kungsängen 

etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 tkr är 

ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12 

februari 2020, § 9 (KS 19/0717). 

Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3 

395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen mellan Tjusta och Håbo-Tibble. 

Projektet är ett prioriterat projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. 

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. 

Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 

ta över Tjustavägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta 

anläggande av gång- och cykelvägen, något som Trafikverket inte prioriterar 

lika högt som kommunen. Övertagandet av vägen genomfördes under 2019. 

I och med att Tjustavägen numera har kommunalt väghållarskap behöver inte 

längre gång- och cykelvägen inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan 

hållas inom vägområdet vilket underlättar kommunens samarbete med de 

boende. 

Kommunen ska anlägga vatten- och avloppsledningar längs med samma 

sträcka under period 2020–2022. Genom att samtidigt anlägga gång- och 

cykelväg kan kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda 

projekten. Projektering av gång-och cykelväg och vatten- och avloppsledningar 

har påbörjats och genomförs i egen regi. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-04-20 KS 20/0370 

 
 

 

Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras 

genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och 

resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2021. 

Tidplanen för projektet är beroende av hur arbetena för VA går eftersom gång- 

och cykelvägen kommer byggas vart eftersom ledningarna är nedgrävda. 

Bedömd tidplan för projektet är: 

År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från Håbo-

Tibble mot Tjusta. 

År 2021: Byggnation och färdigställande 

 

Figur 1. Orange markering visar gång- och cykelvägens sträcka mellan Tjusta och Håbo-Tibble. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-04-20 KS 20/0370 

 
 

 

Barnperspektiv 

Den föreslagna åtgärden 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. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef  

 

Bilaga 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 16 april 

2020.  

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-04-16 

 

 

§ 44 Omfördelning av projektbudget, 
Kungsängens torg 

 Dnr TN 20/0207 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela 

återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr, 

för att bygga gång- och cykelväg längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och 

Håbo-Tibble. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela 

Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av 

förnyelse av torget i Kungsängen etapp3. Totala budgeten för Torget i 

Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1 

och 2.  

Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i Kungsängen 

etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 tkr är 

ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12 

februari 2020, § 9 (KS 19/0717).  

Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 

3 395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat 

projekt i Trafik- och tillgänlgighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i 

samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma 

sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen 

uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.  

Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras 

genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och 

resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2021.   

Tidplanen för projektet är beroende av hur arbetena för VA går eftersom gång- 

och cykelvägen kommer byggas vart eftersom ledningarna är nedgrävda.  

Bedömd tidplan för projektet är: 

År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från Håbo-

Tibble mot Tjusta. 

År 2021: Byggnation och färdigställande 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (10)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-04-16 

 

 

Beslutsunderlag 

 Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS 

18/0074) 

 Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS 

19/0717) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela 

återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr, 

för att bygga gång- och cykelväg längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och 

Håbo-Tibble. 

Beslutsgång 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Maikki Lemne (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

 Ekonomiavdelningen  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 71 Omfördelning av projektbudget, 
Kungsängens torg 

 Dnr KS 20/0370 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i 

Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela 

Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av 

förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i 

Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1 

och 2. Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i 

Kungsängen etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 

tkr är ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut 

den 12 februari 2020, § 9 (KS 19/0717). 

Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3 

395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat 

projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i 

samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma 

sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen 

uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.  

Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras 

genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och 

resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2021. Tidplanen för projektet är beroende av hur 

arbetena för VA går eftersom gång- och cykelvägen kommer byggas vart 

eftersom ledningarna är nedgrävda.  

Bedömd tidplan för projektet är:  

År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från Håbo-

Tibble mot Tjusta.  

År 2021: Byggnation och färdigställande 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

 Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS 

18/0074)   

 Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS 

19/0717)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i 

Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med 

Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble. 

Beslutet skickas till: 

 Tekniska nämnden  
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Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 

för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under fyra veckor, 

enligt krav i miljöbalken.  

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för 

att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som 

kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner. 

Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har 

beaktats.  

I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att, 

där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med 

samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020 

 Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2020  

 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020  

Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19  

Ärendet 

Enligt tidigare beslut förbereder Upplands-Bro, Håbo, Knivsta och Sigtuna 

kommuner för gemensamt införande av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper från en- och tvåbostadshus. Insamlingen 

kommer att ske i två kärl med fyra fack vardera för varje hushåll. Syftet är att 

förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av 
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återvinningsbara material från hushållsavfall. Införande av nytt 

insamlingssystem ligger i linje med förordning (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 

producentansvar för returpapper. Införande av insamling med fyrfackskärl 

bedöms vara ett effektivt och användarvänligt sätt att uppfylla lagstiftningens 

krav på fastighetsnära insamling som ska vara infört till år 2025.  

En gemensam upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall har 

genomförts och ny avtalsperiod börjar 2020-10-16 för alla fyra kommuner.  

Inför bytet av avtalsperiod för insamling av hushållsavfall och förändringen av 

insamlingssystemet för en- och tvåbostadshus behöver de lokala 

avfallsföreskrifterna justeras. Avfallstaxan kommer också att behöva justeras 

när ersättningsnivåer för förpackningsmaterialen och insamlingen av dessa är 

bestämda.  

Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner tar parallellt fram förslag till 

avfallsföreskrifter för respektive kommun med syfte att synkronisera 

dokumenten för att ha gemensamma regler och krav.  

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig omfattning 

samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och allmänheten som kan ha 

ett väsentligt intresse i saken. Utställning för samråd har synkroniserats med 

hänsyn till sammanträdestider för respektive avfallsansvariga nämnder.  

Samråd för Upplands-Bro kommun skedde under perioden 24 februari till 23 

mars 2020. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset och på 

kommunens bibliotek i Bro C samt på kommunens hemsida. 

Samrådshandlingarna gick dessutom ut till drygt 120 berörda intressenter.  

Elva svar inkom under samrådstiden, varav fyra utan erinran på förslaget och 

sju var endast frågor. De flesta frågorna besvarades med utförlig förklaring 

direkt via mejl. Norrvatten har lämnat synpunkter som besvarades med 

klargörande på de punkter som de ansåg vara otydliga. Avfallsenheten har 

behandlat inkomna yttranden i bifogad samrådsredogörelse.  

 

Nedan listas ändringar, i de föreslagna föreskrifterna, som beslutades av 

tekniska nämnden och ställdes ut på samråd:  

 

 Vissa paragrafer innehåller förtydligande i innehållet av befintliga 

föreskrifter.  

 Ett nytt kapitel för ny- och ombyggnation med skrivelser om regler och 

krav på utformning av avfallsutrymmen har lagts till.  
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 Ändrade krav gällande dragväg för nya fyrfackskärl inom 1,5 meter 

radie, istället för 3 meter, samt inom 10 meter för gemensamma 

insamlingsplatser istället för 3 meter.  

 Några nya skrivningar gällande undantag och uppehåll i hämtningar. 

 Bilaga 2 med anvisningar om sortering, emballering och överlämning 

har kompletterats och förtydligats.  

 Bilaga 3 med hämtningsintervall för olika avfallsslag och olika 

boendetyp har justerats.  

 Ny tömningsfrekvens för fettavskiljare, har ändrats från 2 till 6 gånger 

per år för att skydda avloppsledningarna.  

Barnperspektiv 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 

berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom 

krav som ska ge en säker fysisk miljö vid avfallshämtning, samt indirekt 

genom att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras 

framtid. 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör  Sara Lauri  

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020  

2. Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19  

3. Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 2020  

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 
74–75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäk-
tige dessa avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, 
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall 
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommu-
nens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 
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Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfall 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar 
för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara 
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restav-
fall kan använda extra säck, mot avgift och efter beställning. Säcken 
ställs ut bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommu-
nens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i av-
fallstaxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som an-
vänds i kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 51 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
 
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och an-
ordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfalls-
organisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och 
bekostar sådana installationer. 
 



78 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER  30 mars 2020 
 

6 (31) 

Skötsel och tillsyn 

19  § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfalls-
hantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt 
för att: 

- Bibehålla god funktion  
- Uppfylla krav på god arbetsmiljö   
- Minimera risken för skada eller olycksfall   
- Undvika buller, lukt och skadedjur   
- Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden  

 
20  § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet.  
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna 
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller 
göras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska kommunens tillsynsmyndighet 
och avfallsorganisation kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd 
om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

- Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 
- Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-

behållare  
- Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 
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- Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-
avfall eller dylikt 

 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
- 9-11 §§ om sortering 
- 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-

lare 
- 25-32 §§ om anläggning och installation 
- 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  
- 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 
- 46-49 §§ om transportvägar  

 
Ytterligare riktlinjer finns i kommunens tekniska handbok samt i Av-
fall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 
 

- Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

- En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för 
skada och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta 
avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
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Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27  § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 

Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31   § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 



78 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER  30 mars 2020 
 

9 (31) 

behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 
 
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden vara minst 10 meter över 
kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets upp-
ställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte finnas 
hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen till 
fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas, se även 
40–41 §§.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver 
dras av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från 
hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
 
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 

37  § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
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Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anlägg-
ningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slangan-
slutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas ma-
nuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
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41   § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet eller avfallsut-
rymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfall-
staxa i följande fall:  
 

- För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet översti-
ger 3 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får inte 
överstiga 30 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

 
- För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus 

som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10 
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimens-
ionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entre-
prenörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri 
från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

44 § Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritids-
hus, som bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang, 
får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att:  
 

- Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbo-
stadshus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från 
samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang. 
 

- Fastighetsinnehavarna delar minst ett av fyrfackskärlen som in-
går i ett abonnemang. 
 

- Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser 
för behållare vid egna abonnemang.  
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- Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

 
- En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för upp-

ställningsplatsen för behållarna. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
45 § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

- Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 
 

- Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 
 

- Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, 
och skötsel av, behållare. 

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 

46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 
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Hämtningsområde och hämtningsintervall 

50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översikts-
kartan i bilaga 4. 
  
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För bo-
ende på Dävensö sker hämtning av hushållsavfall på fastlandet.  
  
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där 
sker hämtning av hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade 
platser. 
 
51   § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet 
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsav-
fall sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 

52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrif-
ter och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hante-
ring av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommu-
nen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt 
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung be-
hållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet 
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet 
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället ute-
blir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

- Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

- Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

- Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 

 



78 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER  30 mars 2020 
 

14 (31) 

55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfalls-
ansvarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

56 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat av-
fall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller  
5–71 §§ och bilaga 1–3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 

Uppgiftsskyldighet 

57   § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran 
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller han-
teringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhåll-
ningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförord-
ningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens av-
fallsorganisation. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§. 
 
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, en-
ligt 62-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 
 
60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 
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Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall 

61   § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt på sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala 
avloppsnätet eller till tank för mat- och fettavfall kräver skriftligt med-
givande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar regleras av tillsynsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall. Undantaget gäller för en 
period om längst två år från det datum beslut är taget. 
 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan an-
vända gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 § 
eller 45 §.  
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 

- Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
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- En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för upp-
ställningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
 

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet uppstår. Det är fas-
tighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens 
behov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
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fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 

kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en må-

nad. 

 
Slam och fosforfiltermaterial 
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen 

71  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens kretsloppscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då avfallsföreskrifter 
för Upplands-Bro kommun beslutade av Kommunfullmäktige 2018-
12-19 § 184 upphör att gälla. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med hushållsavfall avses sådant avfall som kommunen ansvarar en-
ligt 15 kap. 20 § 1 st. miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från 
hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska an-
ses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfäl-
lighetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av be-
greppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska 
nämnd. 
 

Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och 
miljönämnd. 
 
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnads-
kontoret som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för 

hantering av hushållsavfall.  

 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av hushållsavfall. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som om-
fattar större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostads-
hus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrin-
kärl innefattas inte i detta begrepp. 
 
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 

kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvar-

nat matavfall eller en kombitank, en särskild anläggning för avskilj-

ning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 

Med kretsloppscentralen (KLC) eller återvinningscentral (ÅVC) 
avses en bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårds-
avfall, el-avfall, farligt avfall och små mängder bygg- och rivningsav-
fall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare, enligt in-
struktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte lämnas på KLC. 
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Verksamheter får lämna grovavfall och små mängder bygg- och riv-
ningsavfall mot avgift.  
 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare definitioner och information om avfallshantering finns i 
kommunens avfallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 

Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 

Elavfall Med elavfall avses apparater 
med sladd och/eller batterier, 
det vill säga detsamma som i 13 
§ förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrust-
ning. 
 

Elavfall ska alltid sorteras bort och 
hållas skiljt från annat avfall, till ex-
empel restavfall eller grovavfall. 

El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas till kommunens kretsloppscentral, till 
mobil insamling, i batteriholk eller i Samlaren 
som finns i Kommunhusen.   
 
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning 
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot av-
gift. Kommunens avfallsorganisation meddelar 
hämtningsschema. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus kan 
beställa abonnemang med hämtning av elavfall 
en gång per månad från hämtningsplats som 
ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommu-
nens anvisningar. 

 
Farligt avfall Med farligt avfall avses ett 

ämne eller föremål som är av-
fall och som är markerat med * 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt 
med uppgift om innehåll eller läm-
nas i uppmärkt behållare. Olika ty-
per av farligt avfall får inte blandas 

Farligt avfall lämnas till kommunens kretslopps-
central eller till mobil insamling.  
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

i bilaga 4 till avfallsförord-
ningen, till exempel kemikalier, 
målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 

inom samma kolli eller i samma 
flaska. 
 

Vissa typer av farligt avfall, sprayburkar, kan 
även lämnas i Samlaren som finns i kommunhu-
sen. 
 
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning 
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot av-
gift. Kommunens avfallsorganisation meddelar 
hämtningsschema. 
 

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt 
tillverkad för att skydda, han-
tera, leverera och presentera en 
vara. Förpackningar som avses 
här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och 
mjukplast, glas, metall eller 
aluminium. 
 
Returpapper är tidningar, tid-
skrifter, direktreklam, katalo-
ger och liknande produkter av 
papper. Kuvert är inte retur-
papper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 

 

Varje materialslag ska sorteras ut 
för sig. Avfallet som lämnas i behål-
lare eller i avsett fack får inte packas 
så hårt att det blir svårt att tömma.  
 
Förpackningar och tidningar/retur-
papper ska läggas löst i behållare el-
ler fack. Förpackningar av plast får 
packas i plastpåse. 
 

Enligt 24b och 24d §§ avfallsförordningen ska 
alla avfallslämnare sortera ut förpackningar och 
tidningar och lämna till återvinning. Enligt 24e § 
avfallsförordningen ska fastighetsägare under-
lätta sortering och insamling av förpackningar 
och tidningar. 
 
Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation tillhandahåller. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 
Sortering av förpackningar och returpapper är 
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver 
verksamhet.  
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kanyler 
ska läggas i särskilda behållare som 
tillhandahålls av apotek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses hushålls-
avfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har egen-
skaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in tillsam-
mans med restavfall. 

Grovavfall ska förses med märkning 
som klargör att det är fråga om 
grovavfall. 
 
Grovavfall för separat borttransport 
ska lämnas enligt anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation. 
Avfallet som ska hämtas från fastig-
heten ska kunna hanteras av en per-
son och får väga max 25 kg per kolli 
(gäller inte vitvaror avsedda för 
hushållsbruk). 
 

Grovavfall lämnas till kommunens kretslopps-
central eller hämtas sorterat vid fastigheten efter 
beställning.  
 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren an-
visa de boende lämplig uppsamlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med schemalagd hämtning av 
grovavfall i kärl eller containrar av olika storle-
kar.  
 

Bygg- och riv-
ningsavfall 

Det är avfall som uppkommer 
vid bygg- och anläggningsverk-
samhet, vid rivnings- och reno-
veringsarbeten samt jord- och 
schaktmassor.  

 

Bygg- och rivningsavfall ska nor-
malt lämnas utan att emballeras. 

Bygg- och rivningsavfall lämnas normalt vid 
kretsloppscentral om mängderna är under 2 ku-
bik. För större mängder kan fastighetsinnehava-
ren beställa container för bygg- och rivningsav-
fall. Beställning görs av kommunens avfallsorga-
nisation. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkes-
mässig verksamhet ingår i hus-
hållsavfall.  

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras enligt anvis-
ningar från kommunens avfallsorganisation. 
  
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. För-
packningar ska sorteras ut och lämnas som för-
packning. 
 

Latrin Blandning av urin och fekalier 
från människor. 

Latrin ska samlas upp i täta behål-
lare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 63 §. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
 

Matavfall Med matavfall avses allt biolo-
giskt nedbrytbart avfall som ut-
görs av hushållsavfall och som 
uppstår i livsmedelshantering. 
Det är avfall från hushåll, re-
stauranger, storkök och lik-
nande.   

 

Matavfall från hushåll och verksam-
heter ska läggas i matavfallspåsar 
som tillhandahålls eller godkänts av 
kommunens avfallsorganisation. 
Påsen ska vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 

ska anmälas enligt 62 §. 
 
Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Hämtningsområde 2 är undantaget från in-
samling av matavfall. 
 



78 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER  30 mars 2020 
 

24 (31) 

Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till 
exempel frityroljor och annat 
flytande fett som används i 
samband med matlagning, när 
den mängd som ska kastas är 
mer än vad som kan torkas upp 
med hushållspapper. 

 

Flytande matfett samlas i genom-
skinlig, uppmärkt behållare med 
tättslutande lock, till exempel PET-
flaska eller dunk. 

Behållaren kan lämnas på kretsloppscentral. 
 
Från hushåll får sådan behållare med maximalt 
en liter olja lämnas i restavfall. 

Blandat mat- 
och restavfall 
 

Med blandat mat- och restavfall 
avses restavfall som innehåller 
matavfall. För definition av 
restavfall, se nedan. 

Avfallet ska läggas i påse eller paket 
av lämpligt material och storlek. 
Det paketerade avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet inte kan spri-
das.  
 
Matavfall får endast läggas tillsam-
mans med restavfall om fastigheten 
ligger inom hämtningsområde 2 el-
ler om fastighetsinnehavaren har 
tecknat abonnemang för blandat 
mat- och restavfall.  

 

Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonne-
mang för blandat mat- och restavfall får lägga 
matavfall tillsammans med restavfall. 
 
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde 
2 ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på 
plats som anvisas av kommunen. 
 
Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på 
kretsloppscentral eller återvinningsstation. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall 
som återstår när förpackningar, 
matavfall, farligt avfall, tid-
ningar/returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas 

Restavfall ska läggas i påse eller pa-
ket av lämpligt material och storlek. 
Det paketerade avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet inte kan spri-
das.  
 

Restavfallet ska hållas skilt från material som 
kan återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 



78 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER  30 mars 2020 
 

25 (31) 

Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

av producentansvar, har sorte-
rats ut. Exempel på restavfall är 
diskborstar, trasiga leksaker, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag 
som får lämnas tillsammans 
med restavfall efter särskild 
emballering. 
 

hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
 
Restavfall får inte lämnas på kretsloppscentral 
eller återvinningsstation. 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restavfall 
om det är väl förpackat och ingen 
misstanke om smitta förekommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till ve-
terinär, särskild djurkremeringsanläggning eller 
annan godkänd verksamhet för kremering. 
 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall och 
dylikt 

Askor, dammande avfall och dylikt 
ska hanteras och emballeras på så-

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

dant sätt att avfallet inte kan föror-
saka störningar i omgivningen, till 
exempel genom att damma. 

avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 
 

 Stickande och skärande av-
fall, till exempel kasserade 
köksknivar, trasigt glas och 
porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i 
hushåll vid normalt nyttjande 
av trädgård vid bostadsfastig-
heter. 

För abonnemang med hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet 
läggas löst i kärlet och inte packas 
så hårt att tömningen försvåras.  
Vid kretsloppscentral ska avfallet 
lämnas oemballerat. 
 
 

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instrukt-
ioner från kommunens avfallsorganisation.  
 
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan 
beställa abonnemang med schemalagd hämtning 
av trädgårdsavfall i kärl  
 
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning. 

 

Övrigt avfall 
som omfattas av 
producentan-
svar* 
 

Till exempel däck och läkeme-
del. 

 Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget 
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämt-
ningsområde 1. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, matavfall och 
restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall  Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Blandat mat- och restavfall Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Trädgårdsavfall 370 liter kärl Med abonnemang: 
Varannan vecka under 
vecka 17 till 44. 

Julgranar Styckvis En gång efter jul från 
gemensamma 
uppsamlingsplatser 

Farligt avfall  Efter beställning  

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under vecka 
16 till 41. Övrig tid efter 
beställning av extra 
hämtning.3 

 
1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 62. 
3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 

perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräs-
holmen och Alholmen samt klubbholmar med säck-
hämtning, hämtningsområde 2. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall  

Blandat mat- och restavfall Säck 160 liter Varannan vecka, 14 
gånger under perioden 
från maj till november 

 

Grovavfall Container  Efter beställning 

 

Elavfall Container  Efter beställning 

 

Farligt avfall Container  Efter beställning  
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Tabell 3  Hämtningsintervall för flerbostadshus, verksamheter 
och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostads-
hus eller fritidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

Elavfall    

Kärl eller annan 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslös-
ningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong 
är från vecka 49 till och med vecka 14. 
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Tabell 4  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfil-
termaterial. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med anslutet 
bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  En gång per år eller enligt 
tillverkarens rekommendation 

 

Filtermaterial Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

 

Fettavfall Fettavskiljare Minst varannan månad under 
den period som verksamheten är 
i drift. För säsongsverksamhet 
ska sluttömning även ske när 
verksamheten stänger. 
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Bilaga 4 Hämtningsområden 
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Inledande bestämmelser 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§ 

avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 

avfallshantering i Upplands-Bro kommun.  

Inledande bestämmelser 

2 § För kommunens avfallshantering gäller: 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 

• förordningar gällande avfallshantering utfärdade med stöd av miljöbalken och andra 

författningar som berör avfallshantering 

• avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 

• avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

Bestämmelserna i dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan med 

tillhörande bilagor Upplands-Bro kommuns renhållningsordning. Föreskrifterna är juridiskt 

bindande för fastighetsinnehavare. Mer praktisk information kan tillhandahållas separat. 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 

här:  

 

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall 

som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

 

a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller 

säck.  

 

b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 

egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår i hushåll vid normalt 

nyttjande av trädgård vid bostadshus.  

 

d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat 

med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.  

 

e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning.  

 

f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.  
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g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 

livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 

skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. 

I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i 

vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) 

i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och 

liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. 

Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 

punkten (f) ovan.  

 

h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 

avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall 

och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall.  

 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

  

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.  

 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska nämnd.  

 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och miljönämnd.  

 

6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

7. Med renhållaren avses den eller dem som kommunen anlitar för hantering av det avfall 

som omfattas av kommunens ansvar.  

 

8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.  

 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 

15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen samt till avfallsplanens bilaga 6.  

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information  

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, 

för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas, med särskilt ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning.  

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren. 

 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.  

 

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
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Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar  

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 

antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgift framgår av kommuns avfallstaxa. 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 

informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 

för avfallshantering. 

Sortering av avfall  

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 

bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.  

 

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för de som bor i fastigheten att sortera 

ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 

renhållaren för borttransport.  

Skyldighet att överlämna hushållsavfall  

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs 

i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.  

 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och 

miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet.  

 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade 

förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och 
annan utrustning  

Anskaffande och ägande 

11 § Kärl, plastbox, latrinbehållare och containrar ägs av kommunen och tillhandahålls av 

renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering får markeringarna inte tas bort eller 

göras oläsliga.  

 

Övrig utrustning för hushållsavfall såsom bottentömmande behållare, lastväxlarcontainrar, 

sopsugsanläggning, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas 

och underhålls av fastighetsinnehavaren.  

 

Ägare av behållare ansvarar för märkning enligt anvisning från kommunen, reparation och, 

vid behov, utbyte av behållare.  

 

Fastighetsinnehavaren ska samråda med avfallsansvarig nämnd innan installation eller 

byggnation av gemensam anläggning påbörjas för att säkerställa att alla krav uppföljs. 

 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.  
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Anläggande  

12 § Vid installation av behållare som töms av fordon utrustat med kran t ex. 

bottentömmande eller markbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 

sådant fordon.  

 

Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte 

avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 

meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 9 meter, om inte särskilda 

skäl föreligger. 

 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 

hämtningsfordon samt uppfyller tekniska krav för vikt och avstånd så att hämtning med 

fordon utrustat med kran kan utföras. 

Rengöring och tillsyn  

13 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt 

anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga 

störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  

 

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 

utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 

risken för olycksfall minimeras.  

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck  

14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och utrymmet är avsedd. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga A.  

 

Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det 

blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 

Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.  

 

15 § Behållare ska vara uppställda så att det tydlig framgår att de ska tömmas och att 

hämtning underlättas. Kärl ska placeras utifrån vilket hämtningsfordon som ska hämta 

avfallet. 

 

För baklastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen mot gatan så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån.  

  

För sidlastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen bort från gatan så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 1,5 meter ifrån.  

 

Om de angivna avstånden överskrids debiteras särskilt gångvägstillägg enligt avfallstaxa. 

Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, 

efter ansökan, medge att gångväg får vara längre.  

 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan använda extra sopsäck som 

ställs ut bredvid avfallsbehållaren. Hämtning av extra sopsäcken mot avgift beställs hos 
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kommunen i förväg. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordinarie 

hämtningstillfälle.  

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas 

renhållaren.  

 

Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 

skick att det är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för 

angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.  

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 

den på utsidan innan hämtning sker. 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar  

16 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 

anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska vara 

av den typ som används i kommunen. 

 

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga 

för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller 

fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte 

särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan 

får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.  

 

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 

10 meter om inte särskilda skäl föreligger. 

 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas 

renhållaren.  

 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför 

fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen 

tillhör.  

 

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 

säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 

belägenhet. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 

anläggning från skador vid tömning.  

 

17 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, 

som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för att sluttömning utförs.  

Hämtnings- och transportvägar  

18 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av 

kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.  
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19 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 

används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, 

hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid 

hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 

farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 

hämtningsområdet.  

 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 

avlämna avfallet på plats som anvisas enligt 18 §.  

 

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen för slamtömning 

behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet 

kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Dragvägen ska inför 

hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall  

20 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga B. 

Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende på Dävensö sker 

hämtning av hushållsavfall på fastlandet.  

Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar där sker hämtning av 

hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser.  

 

21 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga A.  

Åtgärder om föreskrift inte följs  

22 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att rätta sig efter kommunens 

anvisningar om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att 

kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.  

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 14 §, 15 §, 16 

§ 1 - 4 st. samt 19 § 2 st. inte följs.  

 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

 

24 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare, ofta 

förekommande extra säckar, felsorterat eller inte utsorterat matavfall har avfallsansvarig 

nämnd rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter  
25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 

För hushållsavfall från verksamheter gäller 8–24 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.    
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter  

Uppgiftsskyldighet  

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 

annat avfall än hushållsavfall (det vill säga verksamhetsavfall), ska på begäran lämna de 

uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs 

som underlag för kommunens renhållningsordning.  

Undantag  

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden  

27 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 

på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig 

nämnd enligt vad som anges nedan.  

 

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag och de 

beräknade avfallsmängderna som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt 

omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan 

bedömas. 

 

Alla undantag som ges enligt dessa föreskrifter är personliga och upphör därmed vid byte av 

fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare. Undantagen upphör även vid ändrade förhållanden 

på fastigheten som påverkar avfallsmängderna. Vid ändrade förhållanden ska en ny 

anmälan/ansökan ske.  

 

Undantagen upphör om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits i anmälan eller 

beslut, eller om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst 
hushållsavfall  

28 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29–33 §§ 

och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 

miljön.  

 

29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.  

Torrt trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas om det 

kan ske utan att olägenhet uppstår. Eldning får ske endast under perioden som 

tillsynsansvarig nämnd beslutat och om det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska beaktas.  

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 

tillsynsansvarig nämnd.  

 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 

behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.  
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31 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, 

medges i särskild avsedd anläggning s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning 

för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. 

 

32 § Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten 

efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 

33 § a Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras 

i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser om användande allmänna vatten- och 

avloppsanläggning) och kräver skriftligt medgivande av kommunens VA-huvudman. 

33 § b Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp regleras av 

tillsynsansvarig nämnd. 

33 § c Matavfallskvarn ansluten till sluten tank för matavfall får installeras efter anmälan 

till avfallsansvarig nämnd.  

Gemensamma avfallsbehållare  

34 § Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 

ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare 

under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas 

och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

 

Medgivande om gemensamma avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 

förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.  

Utsträckt hämtningsintervall  

35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från 

hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, 

kan få sitt restavfall hämtat var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

 

36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare 

som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt 

hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 

förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 

beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk 

för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.  

 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 

förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.   

Uppehåll i hämtning  

37 a § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges efter ansökan till avfallsansvarig 

nämnd, som ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperioden 

startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst fem år i taget. Vid 
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uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt, om inte en ny 

ansökan görs. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av 

grundavgift i enlighet med fastställd taxa. 

 

37 b § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad medges 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 

under en sammanhängande tid om minst sex månader.  

 

37 c § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid fritidsbostad medges fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela 

hämtningssäsongen (april – oktober).    

 

37 d § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från verksamhet medges om verksamhet inte 

kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.   

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen  

38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns 

särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från 

förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av 

dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.  

Ikraftträdande  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för 

Upplands-Bro kommun 2014-03-01 upphör att gälla. 
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Bilaga A. Anvisningar om sortering, emballering och 
överlämnande av avfall samt hämtningsintervall. 
 
Restavfall 
 
Krav på 

utsortering 

Matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall 

och annat avfall som omfattas av producentansvar ska sorterats 

ut från hushållets brännbara kärl- och säckavfall. 

 

Med sorterat restavfall avses kärl- och säckavfall utan 

matavfall. 

 

Med osorterat restavfall avses kärl- och säckavfall med ej 

utsorterat matavfall. 

 

Krav på 

emballering 

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av 

lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara 

väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 

eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Instruktion för 

lämning/hämtning 

Lämnas i särskild behållare som är avsedd för uppsamling av 

restavfall. Avfallet hämtas och borttransporteras genom 

kommunens försorg. 

Restavfall får inte lämnas på kommunens kretsloppscentraler 

eller återvinningsstationen. 

Hämtnings- 

intervall 

– från en- och tvåbostadshus med enskilda 

hämtningsabonnemang sker hämtning varannan vecka. För de 

som sorterar matavfall till insamling eller komposterar på sin 

fastighet, finns möjlighet till hämtning en gång per månad.  

Hämtning varje vecka kan ske mot särskild avgift. 

– från flerbostadshus, villagruppbebyggelse med gemensam 

avfallslösning samt verksamheter sker hämtningar vanligtvis 

varje vecka eller oftare enligt tecknat abonnemang 

– från fritidshus sker hämtning varannan vecka under 

sommarperioden från april till oktober. För de som sorterar 

matavfall till insamling eller komposterar på sin fastighet, finns 

möjlighet till hämtning en gång per månad 
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Matavfall 
 
Krav på 

utsortering 

Sortering av matavfall är frivillig. Sortering av matavfall är 

obligatorisk i fastigheter där kommunen driver verksamhet.  

Vid abonnemang för sorterat matavfall ska matavfallet sorteras 

ut från hushållsavfall som en separat fraktion och hållas skilt 

från annat avfall.   

Felsorterat matavfall hanteras som restavfall och går till 

förbränning. Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för 

att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.  

Om matavfallet inte sorteras ut i separata behållare eller då 

utsorterat matavfall inte kan behandlas biologiskt på grund av 

felsortering, tas den separata behållaren bort. Abonnemanget 

byts ut till osorterat restavfall enligt gällande taxa. 

Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till 

tillsynsansvarig nämnd enligt 30 §. 

Krav på 

emballering 

Ska läggas i särskild påse och påshållare som tillhandahålls av 

kommunen. Påsen ska vara väl försluten så att avfallet inte kan 

spridas. 

Instruktion för 

lämning/hämtning 

Påse med matavfall lämnas i särskild behållare som avsedd för 

uppsamling av matavfall.  

Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.  

Hämtnings- 

intervall 

Matavfall sorterat i kärl hämtas med samma intervall och 

tillfälle som restavfall sorterat i kärl. Hämtning varje vecka kan 

ske mot särskild avgift. 

Matavfall sorterat i gemensamma kärl eller i annan sorts 

behållare kan hämtas med intervall anpassat efter behov. 

 

Farligt avfall 

Krav på 

utsortering 

Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Följande 

produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras 

som farligt avfall:  

– Färg, lackavfall samt hartser 

– Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel) 

– Lösningsmedel  

– Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)  

– Bekämpningsmedel  

– Sprayburkar  
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– Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, 

avkalkningsmedel)  

– Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, 

barometrar, reläer) 

– Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör 

halogenlampor)  

Krav på 

emballering 

Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika 

typer av farligt avfall får inte blandas. 

Instruktion för 

lämning/hämtning 

Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppscentraler eller 

mobil insamling. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan 

beställas mot särskild avgift.  

Hämtnings- 

intervall 

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling. 

 

Grovavfall 

Krav på 

utsortering 

Grovavfall som utgör hushållsavfall behöver på grund av avfallets 

egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.  

I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig 

uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning till 

fastigheten. 

Krav på 

emballering 

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska 

i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i för lastningen 

lämpligt emballage, alternativ i särskild behållare som 

tillhandahålls av renhållaren. Grovavfallet ska förses med 

märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Hämtningsområde 1 

Grovavfall från hushållen ska sorteras och lämnas vid 

kretsloppscentral i för avfallsslaget avsedd behållare enligt 

instruktioner på plats. Hämtning från fastighet kan beställas mot 

särskild avgift. 

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på 

schemalagd hämtning av grovavfall i kärl eller containrar av olika 

storlekar.  

Hämtningsområde 2  

På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall hämtas efter 

beställning och överenskommelse med kommunen. 

 

Hämtnings- 

intervall 

Schemalagda hämtningar enligt abonnemang eller efter beställning 

mot särskild avgift. 
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Trädgårdsavfall 

Krav på 

utsortering 

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall. 

Krav på 

emballering 

För abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska 

avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen 

försvåras. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

På kretsloppscentraler ska trädgårdsavfall lämnas löst enligt 

instruktioner på plats. 

Hämtning från fastighet (utan abonnemang) kan beställas separat 

mot särskild avgift. Hämtning av trädgårdsavfall sker separat 

från hämtning av annat grovavfall.  

Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.  

Hämtnings- 

intervall 

Trädgårdsavfall med abonnemang hämtas under sommarsäsong 

enligt schemalagda hämtningar.  

 

Latrin 

Krav på 

utsortering 

Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall. 

Krav på 

emballering 

Ska samlas i särskild behållare med lock som tillhandahålls av 

renhållaren. Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte 

kan spridas. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Latrin borttransporteras från fastighet efter beställning genom 

kommunens försorg. Beställning ska ske senast en vecka före 

hämtningsveckan. 

Hämtnings- 

intervall 

Hämtning av latrin kan vara schemalagd och utföras en gång per 

månad under perioden april - oktober. Under övrig tid utföres 

hämtning efter beställning. 

 

Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar 

Krav på 

utsortering 

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det 

genereras. 

Krav på 

emballering 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska 

vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning 

kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.  
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Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 § 

ska beaktas.  

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, 

fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver 

byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god 

arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

Hämtnings- 

intervall 

Tömning av slamavskiljare med anslutet wc, slutna tankar och 

urintankar ska ske minst en gång per år, enligt schemalagda 

tömningar eller efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och 

tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske enligt tillverkarens 

rekommendation och beviljat tillstånd. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska 

bytas med det intervall som leverantören anvisar.  

Schemalagd tömning av slamavskiljare eller slutna tankar sker 

med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 

fastighetsinnehavaren. Tömning kan också ske efter särskild 

beställning. 

 

Fett från fettavskiljare 

Krav på 

utsortering 

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det 

genereras. 

Krav på 

emballering 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas 

i avloppet. Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas 

upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning 

om så är möjligt.  

Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten 

plastflaska eller liknande och sorteras som restavfall. Maximalt 

en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 § 

ska beaktas. Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till VA-

ansvarig nämnd senast 6 veckor före installationen. 

Hämtnings- 

intervall 

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd 

mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Tömning kan 

också ske efter särskild beställning. 
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Döda sällskapsdjur 

Krav på 

utsortering 

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt, högst 10 

kilogram per hämtningstillfälle. 

Krav på 

emballering 

Ett dött sällskapsdjur ska förpackas väl innan det läggs i 

behållare för restavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas 

ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att 

djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om 

smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

För större djur eller större mängd sådant avfall ska veterinär 

kontaktas. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska 

beaktas. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Hämtas med restavfall som går till förbränning eller 

omhändertas av veterinären. 

Hämtnings- 

intervall 

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall 

 

Stickande och skärande avfall samt läkemedel 

Krav på 

utsortering 

I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen 

(2009:1031) om producentansvar för läkemedel. 

Krav på 

emballering 

Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som 

tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen 

har avtal med. 

Läkemedelsrester ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls 

av apotek. 

Resterande stickande och skärande avfall ska förpackas i 

skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att 

inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.  

Instruktion för 

lämning 

Lämnas till apotek eller i behållare för restavfall. 

Hämtnings- 

intervall 

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall 
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Konsumentelavfall 

Krav på 

utsortering 

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt 

från annat grovavfall.  

Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens kretsloppscentraler 

utsorterat enligt instruktioner på plats. Smått elavfall kan även 

lämnas till mobil insamling eller i särskilda metallskåp 

”Samlaren”. 

I flerbostadshus kan avfallet lämnas i särskild behållare för 

insamling av elavfall som tillhandahålls av fastighetsinnehavare. 

Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med 

tjänster för elavfall mot avgift. 

Hämtnings- 

intervall 

Hämtningsområde 1  

Månadsvis hämtning från flerbostadshus med fastighetsnära 

insamling av elavfall.  

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.  

Hämtningsområde 2  

På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall hämtas efter 

beställning och överenskommelse med kommunen. 

 

 

Kasserade batterier 

Krav på 

utsortering 

I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen 

(2008:834). Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara 

batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna 

inbyggda i produkten hanteras den som konsumentelavfall.  

Krav på 

emballering 

Kasserade bilbatterier ställs upp på ett sätt som förhindrar att 

batterisyra/innehåll rinner ut. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Kasserade bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns 

på återvinningsstationer, i vissa butiker, vid kommunens 

kretsloppscentraler samt till mobila insamlingen och ”Samlaren”  

Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 

försäljningsställen eller vid kommunens kretsloppscentraler. 

Hämtnings- 

intervall 

Månadsvis hämtning från flerbostadshus som tillhandahåller 

behållare för insamling av elavfall.  

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling. 
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Förpackningar och tidningar samt returpapper 

Krav på 

utsortering 

I enlighet med definitionen av förpackning i Förordningen SFS 

(2014:1073) och returpapper i Förordningen SFS (2014:1074). 

Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall 

och returpapper från annat avfall och vart man ska lämna 

förpackningsavfallet finns i 24 a, b och 24 c, d §§ 

avfallsförordningen SFS (2011:927).  

Sortering av förpackningar och returpapper är obligatorisk i 

fastigheter där kommunen driver verksamhet. 

Krav på 

emballering 

Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt 

tidningar omfattas av producentansvar och ska lämnas vid 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) 

återvinningsstationer (ÅVS).  

Boende med tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) hänvisas 

till det insamlingssystemet. 

Hämtnings- 

intervall 

Från ÅVS hämtas regelbundet av FTI enligt särskilt schema eller 

efter behov. Från FNI hämtas av anlitad entreprenör enligt avtal. 

 

Bilskrot 

Krav på 

utsortering 

Omfattas av producentansvar och ska tas omhand av 

producenter. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare 

för mottagning av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas 

avgiftsfritt.  

Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare, 

men då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen 

saknar väsentliga delar kan samtliga bilskrotare kräva ersättning.  

Mer information om hur skrotning går till kan fås av 

Transportstyrelsen eller BIL Sweden. 
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Däck 

Krav på 

utsortering 

Däck som omfattas av producentansvar ska sorterats ut från 

hushållets brännbara avfall. 

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till 

kommunens kretsloppscentraler enligt instruktioner på plats.  

 

Bygg- och rivningsavfall 

Krav på 

utsortering 

Ingår inte i hushållsavfall och ligger därför utanför kommunens 

ansvar. Byggavfallet ska hanteras separat från hushållsavfall.  

Instruktion för 

lämning/ 

hämtning 

Begränsad mängd byggavfall från hushåll får lämnas på 

kommunens kretsloppscentraler utan extra kostnader.  

Hämtnings- 

intervall 

Hämtning efter beställning. 
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Bilaga B. Hämtningsområden 
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Samhällsbyggnadskontoret

1 ( 2 )

Datum

Mikael Thelin
Enhetschef Avfall
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
+46 8518 321 76
Mikael.Thelin@upplands - bro.se

20 20 - 03 - 30
Dnr: TN 20/0058 – 2
Till 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

U
B
K
10
00
,v
1.
1,
20
17
-0
3-
16

Samrådsredogörelse
Avfallsföreskrifter för Upplands - Bro kommun –
samrådshandling

1 Bakgrund till förslaget
Tekniska nämnden beslutade den 17 februari 20 20 (7§) att avfalls föreskrifter
för Upplands - Bro kommun i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag
ställs ut för samråd.

2 Hur samrådet bedrivits
Förslag till nya avfalls föres krifter har varit ute på samråd under tiden mellan
den 24 februari 2020 och den 23 mars 2020. Genomförandet av samråd skedde
på följande sätt:

1. Samrådshandlingar fanns tillgängliga i K ommunhuset och Bro bibliotek
att beskåda för allmänheten.

2. Kommunens hemsida innehöll information om de större förändringarna i de
föreslagna avfalls föreskrifterna och förslag till nya avfallsföreskrifter.

3. Direktutskick av handlingarna via e - post till ca 120 intressenter .

3 Sammanställning av inkomna remissvar
Vid samrådstidens utgång har följande lämnat svar utan erinran på
förslaget :

1. Enköpings kommun
2. Naturvårdsverket
3. Havs - och vattenmyndigheten
4. Bygg - och miljönämnden (med anstånd till den 3 april 2020)

En del frågor ställdes av följande föreningar och personer :

1. Alholmens tomtägarförening
2. Kullens samfällighetsförening
3. Porfyrens samfällighet
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2017-06-29   

 
 

4. CBRE i Rosenberg 
5. BRF Tarantellan 
6. Villaägarna 
7. Jan-Erik Björk, politiker 

De flesta frågorna besvarades med utförlig förklaring direkt via mejl.  

Norrvatten har inkommit med synpunkter gällande 63§ i avfallsföreskrifter 
om eget omhändertagande av avloppsfraktioner. De anser att skrivningen ”om 

ansökan till tillsynsansvarig nämnd” är otydlig avseende tillståndsplikt eller 
anmälningsplikt. Med anledning att det finns öar i närheten av Görvälnverket 
är det av högsta vikt att risken för vattenförorening minimeras och 
tillståndsplikt är rimligt, enligt Norrvatten. 

Vi anser att skrivningen i 63§ visar tydligt att man måste ansöka för att få 
tillstånd (även om det skulle räcka med anmälan för anläggningar utan 
vattentoalett). Miljöavdelningen har miljöpolicy med beskrivning av regler och 
krav till anläggningar för enskilda avlopp inom vattenskyddsområde och på 
öarna. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 72 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0371 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 

för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under fyra veckor, 

enligt krav i miljöbalken.  

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för 

att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som 

kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner. 

Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har 

beaktats.  

I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att, 

där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med 

samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020 

 Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2020  

 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020  

Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.  

2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020. 

 

Beslutet skickas till: 



78 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5-27-0--20 - Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5-27-0--20 - Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun

 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

 Tekniska nämnden 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johanna Thåström 

Arkivarie/Nämndsekreterare  

Samhällsbyggnadskontoret/TN 

   

johanna.thastrom@upplands-bro.se 

2020-04-28 KS 20/0394  

Kommunstyrelsen 
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Övertagande av väghållarskap, Ådövägen (väg 
AB903) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg 

AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1. 

2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med 

innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för 

väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 

2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig 

tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid 

ovan angivet datum. 

3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av 

Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra 

iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit 

laga kraft.  

4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart. 

Sammanfattning 

Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av 

kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog, är det nödvändigt att 

förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta 

under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för 

sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av 

kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt 

vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för 

campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i 

dessa detaljplaneprojekt.  

Iståndsättningsåtgärder  

Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan övertagande utföra en 

gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för att definiera det behov 

av upprustning som behöver göras av vägen i samband med ett överlämnande. 

Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll. Samtliga åtgärder som 

dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av Trafikverket. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-04-28 KS 20/0394 

 
 

 

Trafikverket ska verka för att kunna utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut 

om överlämnande av vägen vunnit laga kraft. 
Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars 

2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020  

 Kartbilaga 1  

 Kartbilaga 2  

 Driftkostnadsutredning  

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har i beslutad VA-utbyggnadsplan gjort bedömningen 

att området Ådö skog är en sådan samlad bebyggelse för vilken en allmän 

vatten- och avloppsanläggning är nödvändig (6§ lag om allmänna 

vattentjänster (SFS 2006:412). Utbyggnaden har varit nödvändig under lång tid 

och framdriften av utbyggnaden har nu nått gränsen till byggnadsplaneområdet 

för Ådö skog. Värt att nämna är att medborgare boende i Ådö inlämnat 

orosanmälan till Länsstyrelsen för pågående förorening av Mälaren som sker 

pga. undermåliga enskilda anläggningar på platsen. Länsstyrelsen har tagit upp 

frågan, men inte drivit vidare till föreläggande eftersom utbyggnation av det 

kommunala vatten- och avloppsnätet till Ådö är inkluderat i kommunens 

utbyggnadsplaner för vatten och avlopp. Skulle det arbetet hindras eller 

avbrytas är det inte osannolikt att Länsstyrelsen förelägger kommunen att 

ansluta området till kommunalt vatten- och avloppsnät.  

Byggnadsplanen för Ådö skog saknar markreservat för allmännyttiga ledningar 

på kvartersmark, vilket innebär en osäkerhet i bedömningen om det är 

genomförbart att bilda ledningsrätt på kvartersmark. Bedömningen har gjorts 

att nedläggande av ledningar på kvartersmark innebär en sådan projektrisk att 

den i första hand skall undvikas. Detta har föranlett att projektering av vatten-

och avloppsnät inom planområdet gjorts med utgångspunkt att ledningarna 

förläggs i vägkroppen för väg AB903, Ådövägen.  

Ansökan för nedläggande av ledningar i vägen har inlämnats till nuvarande 

väghållare Trafikverket som beslutat att inte bevilja arbetena. Skälet till detta 

har angivits vara att återstoden av vägen, då samtliga schakt upptagits, inte 

medger en rationell drift och skötsel av vägen. Trafikverket gör därför 

bedömningen att de inte kan utöva sitt väghållaransvar under pågående arbeten.  

Med kommunalt väghållarskap kan kommunen dels planera sina arbeten bättre 

i tid och i samråd mellan de avdelningar vars ansvarsområden berörs samt dels 

utföra de arbeten som behövs på så sätt som de behöver utföras. Sett till 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-04-28 KS 20/0394 

 
 

 

tidplanerna för dessa arbeten är det en nödvändighet att kommunen så snart 

som möjligt övertar väghållarskapet för vägen.  

Ett ytterligare intresse är att få rådighet över vägen för att kunna vidta sådana 

åtgärder på vägen som bedöms vara nödvändiga i samband med planläggning 

av Björknäs gård och området i Ådö skog och söder om. Vägen är idag smal, 

utan markerade körfält. Kommande planädring kan visa att vägen behöver 

breddas för att uppnå erforderlig trafiksäkerhet då trafiken ökar till nyss 

nämnda områden. Med nuvarande ansvarsfördelning för vägen föreligger risk 

att Trafikverket motsätter sig de planer som är under framtagande med 

anledning av vägens kapacitet.  

Tekniska avdelningen har utfört en driftskostnadsutredning som visar att vägen 

i sin helhet kostar 700 tkr årligen att sköta. Inledningsvis med övertagande av 

den del av Ådövägen som framgår av kartbilaga 1, bedöms kostnaden bli ca 

hälften av den totala driftskostnaden. Med beaktande av att övertagandet kan 

komma att ske bedömt runt 1 juli ger det också ett halvårs reduktion av 

kostnaderna. Kostnaden för övertagandet detta år uppskattas uppgå till ca 170 

tkr. Övertagande av väghållarskapet för vägen som helhet föreslås ske 1 april 

2021. Det innebär att Kommunen då har driftsansvaret för vägavsnittet enligt 

kartbilaga 1 för hela året, samt vägavsnittet enligt kartbilaga 9 för månader. 

Kostnaden år 2021 uppskattas till 530 tkr. Först år 2022 bedöms hela 

kostnaden om 700 tkr bli aktuell.  

Barnperspektiv 

Beslutet är i detta skede en administrativ åtgärd som inte bedöms förändra 

situationen på platsen på annat sätt än att bebyggelsen i Ådö skog ansluts till 

kommunalt VA-nät. I förlängningen stärker beslutet kommunens möjligheter 

att i samband med planprojekt i Ådö skog och för Björknäs gård förbättra 

kommunikationerna till målpunkten Björknäsbadet.   

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Kartbilaga 1  

2. Kartbilaga 2  

3. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars 2020. 



79 Övertagande av väghållarskap, Ådövägen (väg AB903) - KS 20/0394-2 Övertagande av väghållarskap, Ådövägen (väg AB903) : Övertagande av väghållarskap, Ådövägen (väg AB903)

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-04-28 KS 20/0394 

 
 

 

 

Beslut sänds till 

 Trafikverket, handläggare Annika Häger: annika.hager@trafikverket.se 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 38 (45)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-03-30 

 

 

§ 39 Övertagande av väghållarskap, väg 
AB903 (Ådövägen) 

 Dnr TN 20/0161 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar: 

1. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun snarast 

möjligt övertar väghållarskapet för väg AB903, Ådövägen, på sträckan 

enligt kartbilaga 1.  

2. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ingår 

intentionsavtal med Trafikverket med innebörden att Upplands-Bro 

kommun skall överta väghållarskap för väg AB903, Ådövägen, på 

sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 2021. Beslutet innebär att 

Samhällsbyggnadschefen vid lämplig tidpunkt kan ingå avtal för 

faktiskt övertagande av väghållarskapet vid nyss nämnt datum.  

3. att övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av 

Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra 

iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit 

laga kraft. 

Sammanfattning 

Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av 

kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog är det nödvändigt att 

förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta 

under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för 

sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av 

kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt 

vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för 

campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i 

dessa detaljplaneprojekt.  

 

Iståndsättningsåtgärder Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan 

övertagande utföra en gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för 

att definiera det behov av upprustning som behöver göras av vägen i samband 

med ett överlämnande. Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll. 

Samtliga åtgärder som dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av 

Trafikverket. Trafikverket ska verka för att kunna utföra 

iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit laga 

kraft. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 39 (45)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-03-30 

 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020 

 Kartbilaga 1  

 Kartbilaga 2 

 Driftkostnadsutredning  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun snarast 

möjligt övertar väghållarskapet för väg AB903, Ådövägen, på sträckan 

enligt kartbilaga 1.  

2. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ingår 

intentionsavtal med Trafikverket med innebörden att Upplands-Bro 

kommun skall överta väghållarskap för väg AB903, Ådövägen, på 

sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 2021. Beslutet innebär att 

Samhällsbyggnadschefen vid lämplig tidpunkt kan ingå avtal för 

faktiskt övertagande av väghållarskapet vid nyss nämnt datum.  

Beslutsgång 

Maikki Lemne (S) yrkar bifall till kontorets förslag med följande 

tilläggsförslag: 3. Övertagandet kan ske efter gemensam 

övertagandesyn/besiktning av Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna 

utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit 

laga kraft.  

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag samt Maikki Lemne (S) 

tilläggsförslag.  

Beslutet skickas till: 

 Trafikverket 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 73 Övertagande av väghållarskap, 
Ådövägen (väg AB903) 

 Dnr KS 20/0394 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg 

AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1. 

2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med 

innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för 

väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 

2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig 

tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid 

ovan angivet datum. 

3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av 

Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra 

iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit 

laga kraft.  

4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart. 

Sammanfattning 

Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av 

kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog, är det nödvändigt att 

förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta 

under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för 

sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av 

kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt 

vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för 

campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i 

dessa detaljplaneprojekt.  

Iståndsättningsåtgärder  

Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan övertagande utföra en 

gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för att definiera det behov 

av upprustning som behöver göras av vägen i samband med ett överlämnande. 

Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll. Samtliga åtgärder som 

dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av Trafikverket. 

Trafikverket ska verka för att kunna utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut 

om överlämnande av vägen vunnit laga kraft. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars 

2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020  

 Kartbilaga 1  

 Kartbilaga 2  

 Driftkostnadsutredning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg 

AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1. 

2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med 

innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för 

väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 

2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig 

tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid 

ovan angivet datum. 

3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av 

Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra 

iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit 

laga kraft.  

4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart. 

 

Beslutet skickas till: 

 Trafikverket, handläggare 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-05-20 KS 20/0392  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revisionsberättelse 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter 

under år 2018. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god 

revisionssed i kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2020 

 Revisionsberättelse 2019 för Upplands-Bro kommun 

 Revisorernas redogörelse för 2019 

 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019 

 Revisionsrapport – Uppföljning av 2017 års granskningar 

 Revisionsrapport – Granskning av upphandling 

 Revisionsrapport – granskning av diarieföring och allmänna handlingar 

 Revisionsrapport –Granskning av social dokumentation 

 Revisionsrapport –Granskning av exploateringsavtal 

 Revisionsrapport –Granskning av efterlevnad av GDPR 

 Revisionsrapport –Granskning av ärendeberedningsprocessen 

 Granskningsrapport Upplands-Bro Kommunföretag AB 2019 

 Granskningsrapport Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2019 

 Granskningsrapport AB Upplands-Brohus 2019 

Barnperspektiv 

Beslutet är utformat med hänsyn till barnperspektivet.   
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-05-20 KS 20/0392 

 
 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell  
 

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

Bilagor 

1. Revisionsberättelse 2019 för Upplands-Bro kommun 

2. Revisorernas redogörelse för 2019 

3. Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019 

4. Revisionsrapport – Uppföljning av 2017 års granskningar 

5. Revisionsrapport – Granskning av upphandling 

6. Revisionsrapport – granskning av diarieföring och allmänna handlingar 

7. Revisionsrapport –Granskning av social dokumentation 

8. Revisionsrapport –Granskning av exploateringsavtal 

9. Revisionsrapport –Granskning av efterlevnad av GDPR 

10. Revisionsrapport –Granskning av ärendeberedningsprocessen 

11. Granskningsrapport Upplands-Bro Kommunföretag AB 2019 

12. Granskningsrapport Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2019 

13. Granskningsrapport AB Upplands-Brohus 2019 

Beslut sänds till 

 Revisorerna 
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Upplands-Bro kommun   

Revisorerna 

 

 
 

Till    

Fullmäktige i Upplands-Bro kommun   

 
 

 
 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i  
styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits 

i kommunens företag.   
 

Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 

fullmäktige. 
   

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.    

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 

och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Omfattning och inriktning av årets granskning sammanfattas i revisorernas redogörelse 

som överlämnas till kommunfullmäktige.   
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Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun i allt 

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  

  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.    

 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i stort är förenligt med de  

finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.   

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder 

samt enskilda ledamöterna i dessa organ.   

 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.   

 
 

Kungsängen, den 21 april 2020   

 
 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren    

 

 

 

Göran Boklint Ingemar Hägg Marianne Kjellberg   

 

 

 

Lars Malmström Tord Svengren   Leif Söderlund   

           

På grund av rådande corona-situation kan revisionsberättelsen inte signeras i tid till fullmäktiges 

sammanträde. Berättelsen är enhälligt antagen vid revisionsmöte 2020-04-21. Signerad version 

kommer att läggas till handlingarna så snart det är möjligt. 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:   

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019    

 

1. ALLMÄNT   

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i   

kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente. Ernst & Young AB (EY) har biträtt oss i 

årets granskningsarbete.    

Förutom granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet har granskning även skett av 

stiftelser som kommunen förvaltar. Dessutom har Brandkåren Attunda granskats, som är ett   

kommunalförbund där Upplands-Bro kommun ingår.    

Revisorer för granskning av 2019 års verksamhet har varit Roger Gerdin (ordf.), Thomas Ljunggren 

(vice ordf.), Göran Boklint, Ingemar Hägg, Marianne Kjellberg, Lars Malmström, Tord Svengren och 

Leif Söderlund.     

Vidare har granskning även skett av kommunens helägda bolag via av kommunfullmäktige utsedda   

lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna har under 2019 varit Roger Gerdin och Thomas Ljunggren.   

 
 

2. INRIKTNING OCH OMFATTNING    

Målsättningen med revisionsarbetet är att främja ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande   

räkenskaper och god intern kontroll. Utifrån denna målsättning utarbetas revisionsplanen som ligger   

som grund för de granskningsinsatser som ska genomföras under året, inom såväl verksamhets- som   

redovisningsrevisionen.    

Revisionsarbetets tyngdpunkt ligger på fördjupade verksamhetsinriktade granskningar utifrån risk- och 

väsentlighetsanalysen relevanta områden. Granskningsinsatserna syftar, förutom att fungera som   

underlag inför revisorernas bedömning och förslag till ansvarsprövning, till att ge impulser och förslag 

till effektivisering av de kommunala verksamheterna och att öka ändamålsenligheten.    

Granskningar genomförs även av olika system och rutiner, intern kontroll i räkenskaperna,   

delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Insatserna syftar utöver att utgöra underlag vid   

revisorernas bedömning och förslag till ansvarsprövning, även till att främja rättvisande räkenskaper   

och god intern kontroll.   

Som underlag för revisionsplaneringen har en övergripande risk- och väsentlighetsanalys genomförts.  

Utifrån denna analys har vi prioriterat olika granskningsinsatser och sammanställt dessa i en   

revisionsplan för 2019. Revisionsplanen förankras med kommunfullmäktiges presidium.    

Projektplaner för samtliga projekt i revisionsplanen har utarbetats, innehållande bland annat bakgrund, 

syfte och revisionsfrågor, revisionskriterier, avgränsning, metod, bemanning och budget.   

 

 

3. ÅRETS RESULTAT    

Fastställd revisionsplan 2019 har genomförts inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.  

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett anslag för år 2019 om 1 165 tkr.   

 

3.1  Grundläggande granskning    

I kommunallagen anges att revisorerna årligen ska granska all verksamhet inom styrelsens och   

nämndernas verksamhetsområden. I och med detta har vi genomfört en granskning av styrelsens och   
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nämndernas ansvarsutövning, det vill säga hur de styr, följer upp och kontrollerar sina verksamheter.   

Inom ramen för denna granskning har vi genomfört dialogmöten med såväl företrädare för styrelse och 

nämnder samt med tjänstepersoner i de kommunala verksamheterna.   

Inom ramen för den grundläggande granskningen har även tidigare års granskningar följts upp. Under 

2019 har följande granskningar följts upp:    

-    Granskning av socialtjänstens uppsökande verksamhet    

-    Planering för kommunal service i en växande kommun    

-    Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd    

-    Granskning av hållbar miljömässig utveckling    

-    Intern kontroll inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden    

-    Styrelsearbetet i de kommunalägda bolagen    

I ovanstående granskningar har totalt 20 rekommendationer lämnats. Av dessa bedöms tolv vara   

åtgärdade, sex bedöms vara delvis åtgärdade och två ej åtgärdade.   

 

3.2  Granskning av delårsrapport    

Delårsrapporten är upprättad efter samma redovisningsprinciper som årsbokslutet 2018. Delårsrapporten 

uppfyller i allt väsentligt gällande lagkrav, rekommendationer och anvisningar.  

Det har i granskningen inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att den 

finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den finansiella 

ställningen per den 31 augusti 2019 samt av det finansiella resultatet för perioden januari-augusti 2019. 

Av granskningen framgår att delårsrapporten har en bra struktur, ger en god bild av kommunens   

ekonomi och bra information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. Delårsrapporten 

innehåller en beskrivning av respektive nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild av 

verksamheten och uppföljningen av målen.    

För att underlätta och möjliggöra en bättre styrning löpande under året rekommenderar revisorerna att 

budgeten periodiseras över åtminstone tertial för att kunna ha ett bättre styrmedel när utfall jämförs med 

budgeten. 

 

3.3  Granskning av årsbokslut och årsredovisning 

Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunen. Vid granskningen har inga väsentliga 

felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats. 

Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning och god redovisningssed. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen i sin helhet ger 

läsaren en god och rättvisande bild av Upplands-Bro kommuns verksamhet och ekonomi år 2019.  

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige fastställda 

målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna åtgärder. 

Uppföljning saknas av ett stort antal valda målindikatorer. Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av 

kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och finansiella situation.  

Det lagstadgade balanskravet uppfylls. Nämnderna redovisar sammantaget finansiella överskott för 

2019. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper.  

 

3.4  Granskning av upphandling 

Syftet med granskningen var att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas 
ändamålsenlighet. 
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Den sammanfattande bedömningen i granskningen var att upphandlingsrutinerna i kommunen behöver 

stärkas. Granskningen visar att flera genomförda direktupphandlingar står i konflikt med kommunens 
interna regelverk och kan överträda bestämmelserna i LOU. Härutöver finns tydliga brister i hur 

kommunen samordnar kontorens direktupphandlingar. Kommunen behöver även stärka 
inköpsanalysarbetet och uppföljningen av nyckeltal.  

I granskningen konstateras att kommunen har upprättat ett i allt väsentligt ändamålsenligt internt 

regelverk för upphandling. Vidare görs bedömningen att nuvarande struktur för fortbildning är 
godtagbar, men att det kan stärkas genom att koppla inköpsbehörigheten till genomförd 

upphandlingsutbildning. 

Utifrån granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:  

- Stärka uppföljningen av kommunens inköp, både avseende inköpsmönster och direktupphandlingar.  

- Säkerställa att samordningen mellan kontoren förbättras avseende inköp utanför befintliga avtal.  

- Tillse att inköpsbehörighet kopplas till genomförd utbildning i LOU.  

- Upprätta ett kommungemensamt förhållningssätt kring vad som ska ingå i nämndernas 

delegationsförteckningar avseende upphandling.  

- Revidera riktlinjerna för direktupphandling utifrån Konkurrensverkets krav på riktlinjer för 

direktupphandlingar samt skrift om vad som bör ingå i dokumentationen av direktupphandlingar. 

 

 

3.5  Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar (kommun och bolag) 

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnders och bolags befintliga system och rutiner för 

dokumenthantering är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av aktuell lagstiftning och 

kommunens interna regelverk. 

Den sammanfattande bedömningen var att det förekommer flera betydande brister i kommunens 

dokumenthantering. Det har inom ramen för granskningen även identifierats vissa brister inom bolagen.   

Kommunen saknar i nuläget en övergripande riktlinje för dokumenthantering som är känd bland 

förvaltningens medarbetare Vidare behöver flera av nämndernas dokumenthanteringsplaner uppdateras. 

Ingen av granskade nämnder eller styrelser har beslutat om en arkivbeskrivning eller arkivförteckning. 

Härutöver saknas ett tydligt lokalt regelverk för bland annat ansvarsfördelning i dokumenthanterings-

frågor, verkställande av gallring och krav på arkivlokaler. Det saknas en kommunövergripande riktlinje 

för utlämnande av allmänna handlingar, vilket ses som anmärkningsvärt. Att kommunstyrelsen 

prioriterar arbetet med att säkerställa rättssäkerheten i dokumenthanteringen ses som väsentligt.  

Utifrån granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- Revidera och fastställa riktlinjen för informationshantering. 

- Fastställa en riktlinje för utlämnade av allmänna handlingar. 

- Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en särskild föreskrift om arkivvård i vilken det bl.a. tydligt 

framgår krav på arkivlokaler och arkivredovisning.  

- Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivbeskrivning och arkivförteckning.  

- Säkerställa att kommunens arkivlokaler är ändamålsenliga.  

- Säkerställa att arkivmyndigheten ges möjlighet att utöva tillräcklig tillsyn av nämndernas och 

bolagens arkivvård. 

- Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för ändring i systembehörigheter i kommunens 

ärendehanteringssystem vid interna personalförflyttningar.  

 

Utifrån granskningen rekommenderades bolagen att: 

- Fastställa en arkivbeskrivning och arkivförteckning.  
- Lyfta in ansvarsfördelning vid utlämnande av allmänna handlingar i bolagens delegationsordning.  

- I samråd med arkivmyndigheten revidera dokumenthanteringsplanen med bestämmelser om när 

handlingar ska levereras till kommunarkivet. 
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3.6  Granskning av social dokumentation     

Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har säkerställt en 

ändamålsenlig regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom socialtjänsten. 

 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och ansvarsprövningsgrunden – bristande 

styrning och internkontroll av verksamhet – var att socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden inte 

fullt ut har säkerställt en regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom socialtjänsten. 

Bedömningen grundas på att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för dokumentation vid 

samtliga myndighetsenheter och utförare. I riktlinjerna behandlas den lagstiftning som verksamheten styrs 

av, handläggningsprocessen samt regler och syfte kring dokumentation. Däremot efterlevs inte rutinerna 

fullt ut i verksamheterna. 

 

Utifrån granskningen rekommenderades socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden att:  

- Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i samtliga delar av organisationen.  

- Säkerställa att utföraravdelningen har tillräckligt med personella resurser för att kunna arbeta 

systematiskt och ändamålsenligt med egenkontroll av social dokumentation. 

- Överväga att anpassa verksamhetssystemen för att på ett tillräckligt sätt signalera till 

myndighetsenheterna om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar. 

 

Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderas specifikt att: 

- Säkerställa att genomförandeplaner hålls aktuella och innehåller samtliga punkter i Socialtjänstlagen 

2 kap. socialtjänstförordningen. 

 

 
3.7  Granskning av exploateringsavtal   

Syftet med granskningen var att bedöma om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning 

och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen, och där 

exploateringsavtal upprättas. Fokus i granskningen var innehåll i, samt hanteringen av 

exploateringsavtal. 

Bedömningen som görs i granskningen är bland annat att de granskade exploateringsavtalen framför allt 

brister i tydlighet vad gäller ansvar, tidplan samt kvalitetsnivåer rörande genomförandet av allmänna 

anläggningar. Utöver detta saknas också i stor utsträckning skrivningar i avtalen om att kommunen har 

möjlighet att kräva vite från exploatören om avsteg görs från överenskommelserna i avtalet. Skrivningarna 

i avtalen om vilken typ av säkerhet som ska inhämtas är också otydliga, då det inte anges vilken typ av 

säkerhet som ska tas in samt på vilket sätt kommunen ges rätt att nyttja den. 

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

- Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om viten vid avsteg från 

överenskommen tidplan för exploatering och andra områden där det kan vara befogat 

- Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan exploateringsavtal ingås och 

säkerställ att dessa kontroller dokumenteras 

- Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska lämna skriftligt godkännande vid 

överlåtelse av avtal, för att säkerställa att den följs 

- Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att kommunen ska godkänna 

överlåtelse av bolag 

- Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller rapportering och utvärdering 

avseende genomförda exploateringsprojekt 

 

 
3.8  Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR (kommun och bolag) 

Syftet med granskningen var att ge en övergripande förståelse av huruvida Upplands-Bro kommun och 

Upplands-Brohus bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen (The General Data 

Protection Regulation, GDPR) och hur kommunens mognad ser ut i uppfyllelse av de åtgärder som 
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förordningen stipulerar.  

Den övergripande bedömningen är att Upplands-Bro kommun har en förhållandevis låg mognadsgrad 

jämfört med andra offentliga organisationer av liknande storlek i förhållande till antal anställda och 

övergripande verksamhet. Mognadsgraden bedöms vara som högst inom information till registrerade 

och inbyggt dataskydd. Lägst är mognadsgraden inom kontroll, styrning, riskhantering och hantering 

av leverantörsrelationer. Kommunens största och viktigaste förbättringspunkter ligger i att upprätta en 

formaliserad och informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur med tillhörande roller och tydlig 

ansvarsfördelning. 

Utifrån granskningen rekommenderades att kommunstyrelsen:  

- Uppdaterar informationssäkerhetspolicyn så att den beskriver syftet med kommunens 

dataskyddsarbete och innehåller en strategi för kommunens informationssäkerhetsarbete 

- Implementerar en rutin för att följa upp att verksamheterna efterlever de regler och policys som är 

fastställda i informationssäkerhetspolicyn 

- Fastställer en formell, informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur med tillhörande roller 

och tydlig ansvarsfördelning för att undvika överarbetsbelastning och personberoende 

- Fastställer en åtgärdsplan inkluderande tidsplan och ansvarig person för att åtgärda eventuella gap 

där dataskyddsförordningen inte efterlevs 

- Implementera en granskningsplan för att utvärdera och säkerställa att kommunen uppfyller 

relevanta krav på hantering av personlig information, exempelvis som del i arbetet med intern 

kontroll.  

- Inventerar samtliga IT-system och tjänster som behandlar personuppgifter och som tillhandahålls 

leverantörer, i syfte att slutföra arbetet med att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med externa 

leverantörer.  

- Tillse att informationssäkerhetsrelaterad dokumentation kommuniceras aktivt till kommunens 

användare med en bestämd frekvens.  

- Följer upp att den obligatoriska utbildningen av nyanställda slutförs samt inför vidareutbildning 

och uppföljning av befintliga medarbetares deltagare.  

 

Utifrån granskningen rekommenderas att styrelsen för Upplands-Brohus: 

- Genomför en analys och tar ett beslut gällande om bolaget behöver ett dataskyddsombud. Om inget 

ombud anses nödvändigt, ska dennes ansvarsområden fördelas vidare till andra personer i 

dataskyddsorganisationen.  

- Tar fram och dokumenterar en formell informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur med 

tillhörande roller och tydlig ansvarsfördelning 

- Dokumenterar rutiner och processer beträffande hantering av personuppgifter i styrdokument som 

är i linje med dataskyddsförordningens krav.  

- Fastställer en granskningsplan för att utvärdera och säkerställa att man uppfyller relevanta krav på 

hantering av personlig information och efterlever de rutiner som har implementerats 

- Utför en inventering av samtliga IT-system och tjänster som behandlar personuppgifter och som 

tillhandahålls till leverantörer och sedan upprättar personuppgiftsbiträdeskontrakt med alla berörda 

leverantörer.  

 

 

3.9  Granskning av ärendeberedningsprocessen    

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag.  

Den sammanfattande bedömningen var att styrelsen och nämnden har säkerställt att det finns tydliga 

rutiner och riktlinjer för ärendeberedningsprocessen. Däremot framgår att förvaltningen saknar resurser 

eller teknikstöd för att kunna leva upp till önskvärd kvalitet inom de förväntade tidsramarna. 

Konsekvensen blir att vissa ärenden inte bereds enligt policy. I granskningen noteras även att 

förvaltningen har genomfört flera åtgärder för att förbättra ärendeberedningen under 2019. 
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Utifrån granskningens rekommenderas att kommunstyrelsen:  

- Säkerställer att ärendehanteringssystemet förenklar beredningsprocessen.  

- Tar fram kommunövergripande riktlinjer avseende utformning av utredningar. 

- Säkerställer en spårbarhet vid de tillfällen handlingarna har delgetts eller reviderats efter tidpunkten 

för ordinarie utskick, för att tydliggöra när de förtroendevalda fick ta del av handlingarna. 

 

Utifrån granskningen rekommenderas att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden: 

- Säkerställer att samtliga ärenden inbegriper en barnkonsekvensanalys i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

- I dialog med förvaltningen ser över process och tidsplan för att skapa goda förutsättningar för ökad 

kvalitet i beslutsunderlagen. 
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1. Sammanfattning 

I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Upplands-Bro 
kommuns bokslut och årsredovisning för 2019.  

I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed i kommunal verksamhet har efterlevts. Vid 
granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från 
god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Föregående års 
siffror redovisas i förekommande fall inom parentes.  

De väsentligaste slutsatserna i 2019 års granskning sammanfattas enligt följande: 

• Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en god och rättvisande bild av Upplands-Bro kommuns 
verksamhet och ekonomi år 2019.  

• I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige 
fastställda målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna 
åtgärder. Uppföljning saknas av ett stort antal valda målindikatorer. 

• Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och 
finansiella situation. Det lagstadgade balanskravet uppfylls.  

• Nämnderna redovisar sammantaget finansiella överskott för 2019.  
• Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. 
 

Kommunens årsredovisning är i stora delar strukturerad i enlighet med gällande lagar och 
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller uppföljning av de finansiella målen och 
verksamhetsmässiga mål på ett överskådligt sätt.  
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2. Inledning 

2.1 Syfte 

Granskningens syfte är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och enligt god redovisningssed i kommunal 
verksamhet, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest.  

Med rättvisande resultat och ställning avses bland annat: 

• Att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, 
• Att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, 
• Att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits, 
• Att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 
 
I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal 
rekommendationer. 

2.2 Granskningens omfattning 

Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet 
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Granskningen av årsbokslutet samt års- och 
koncernredovisningen är en del av den grundläggande granskningen som fastställts av de 
förtroendevalda revisorerna i revisionsplanen för år 2019.  

Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen: 

• Förvaltningsberättelsen  
• Nämndernas verksamhetsberättelser (övergripande genomgång) 
• Årsbokslut (räkenskaper) 

• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Tilläggsupplysningar presenterade i notform 
• Kassaflödesanalys  
• Sammanställd redovisning (koncernredovisning)  

 

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av 
kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet 
för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.  

En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i 
verksamheten. 

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av 
kommunens verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka 
redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats. 
Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt 
väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. 
Resultaträkningen utgör ett väsentligt revisionsområde. Fokus har lagts på intäktsredovisning och 
väsentliga kostnadsposter. Vi har genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende 
väsentliga resultat- och balanskonton. 
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3. Upplands-Bro kommuns ekonomiska resultat och ställning 

3.1 Ekonomiskt resultat 

Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (Mnkr): 

RESULTATRÄKNING 
(MKR)               

        Bokslut Bokslut     

        2019 2018 ∆ Mnkr ∆% 

                

Verksamhetens intäkter   481 535 -54 -10% 

Verksamhetens kostnader    -1 997 -1 868 -129 7% 

Avskrivningar     -57 -62 5 -8% 

Verksamhetens nettokostnader -1 573 -1 395 -178 13% 

                

Skatteintäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 221 1 154 67 6% 

Generella statsbidrag och utjämning 403 343 60 17% 

Verksamhetens resultat   51 102 -51 -50% 

                

Finansiella intäkter      10 12 -2 -17% 

Finansiella kostnader    -7 -6 -1 17% 

Finansnetto     3 6 -3 -50% 

                

Resultat efter finansiella poster 54 108 -54 -50% 

                

Extraordinära poster     0 0     

                

ÅRETS RESULTAT     54 108 -54 -50% 

 
 
Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat för 2019 till 54 Mnkr, vilket kan 
jämföras med resultatet föregående år om 108 Mnkr och budgeterat resultat om -14 Mnkr. 

Avvikelserna mot budget förklaras till stor del av försäljning inom exploateringsverksamheten med 
34,2 Mnkr som inte budgeteras då det är svårt att göra bedömning dels av belopp och tidpunkt. 
Samt försäljning av en fastighet som medfört en reavinst om 4,5 Mnkr. Därutöver förklaras 
avvikelsen av högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med totalt 14,2 Mnkr.  

Under räkenskapsåret kvarstår även medel inom den sociala investeringsfonden som medför lägre 
kostnader om 15,9 Mnkr jämfört mot budget. 

Årets resultat, exklusive reavinster och dylikt som ska motsvara årets resultat för avstämning mot 
balanskrav, uppgår till 49,6 Mnkr (föregående år 101,1 Mnkr) vilket innebär att balanskravet för år 
2019 uppnås.  

Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 8,5 % jämfört med 2018 medan verksamhetens 
nettokostnader har ökat med 12,8%. Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår till 96,9% (93,2%). 
Som måttstock så bör en kommun ligga under 98% sett över tiden.   

Kommunen erhåller inkomstutjämningsbidrag på 248,8 Mnkr vilket var 30,2 Mnkr mer än 
föregående år. Kommunen erhåll även kostnadsutjämningsbidrag på 97,6 vilket översteg 
föregående års, bidrag om 24,9 Mnkr.   
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Finansiella intäkter består av borgensavgifter från dotterbolagen och ränta och återbäring från 
Kommuninvest. Finansiella kostnader består av räntekostnader för kommunens lån och finansiell del 
av kommunens pensionskostnad.  

3.2 Soliditet 

Soliditeten är ett mått på långsiktig finansiell styrka och visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital. Soliditeten uppgår till 52 % vilket är något lägre än föregående års 
soliditet på 53 %. Nyckeltalet visar den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 
resultatutveckling och förändring av tillgångarna.  
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4. Granskning av förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (kap 11). RKR R15 har utifrån detta angivit att förvaltningsberättelsen ska innehålla 
följande huvudrubriker:  

• Översikt över verksamhetens utveckling  
• Den kommunala koncernen  
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 
• Förväntad utveckling 
 

Upplands-Bro kommuns förvaltningsberättelse har omstrukturerats jämfört med tidigare år och 
följer från 2019 dessa rubriker. Vi bedömer att strukturen överlag är god. Som fristående avsnitt i 
årsredovisningen finns nämndernas verksamhetsberättelser, personalbokslut och miljöbokslut som 
ger mer detaljerade upplysningar än vad som framkommer av förvaltningsberättelsen. 

4.1 Översikt över verksamhetens utveckling  

I det inledande avsnittet redogör kommunen för verksamhetens utveckling. Avsnittet omfattar dels 
en kortfattat beskrivning av beslut att utveckla strategi- och styrsystem, med till exempel ny 
budgetprocess och nya övergripande mål, nya delegationsordningar och ett nytt sätt att arbeta med 
upphandling.  

I tabellform, med jämförelse fyra år bakåt i tiden, presenteras nyckeltal för kommunen gällande 
exempelvis intäkter, kostnader och resultat, investeringskostnader och självfinansieringsgrad, 
tillgångar, eget kapital och skulder, soliditet, befolkningstal och antal anställda. För 
kommunkoncernen som helhet framgår årets resultat, eget kapital och soliditet. 

Vår bedömning – Att presentera en femårsjämförelse i tabellform där aktuellt år jämförs med 
tidigare år är i enlighet med RKR:s rekommendationer. Vi rekommenderar att avsnittet utvecklas så 
att väsentliga förändringar kommenteras i text, både gällande utvecklingen sedan föregående år och 
avseende långsiktiga utvecklingsmönster. Kommunen kan med fördel också utveckla redovisningen 
av koncernen med fler nyckeltal. 

 

4.2 Den kommunala koncernen  

I detta avsnitt presenteras ett organisationsschema över kommunorganisationen samt en tabell över 
kommunens ägarandelar i koncernbolag och kommunalförbund.  

Vår bedömning – Redogörelsen är mycket översiktligt och presenteras endast i bild- och tabellform. 
Vi rekommenderar att kommunen framgent översiktligt beskriver koncernbolagen och kortfattat 
kommenterar årets verksamhet, väsentliga händelser, ekonomiskt resultat och framtida utveckling 
för respektive bolag.  

Enligt 11 kap. 13 § LKBR ska förvaltningsberättelsen även innehålla upplysningar om privata 
utförare enligt 10 kap.7 § kommunallagen (2017:725), om det finns förhållanden som är av 
väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning. Vi 
rekommenderar att kommunen kommenterar huruvida det finns angelägenheter som till väsentlig 
del utförs av privata utförare. 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Reviderad rapport - Granskning av årsredovisning 2019

 

7 
 

 
 

4.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

I kapitlet viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning redogör kommunen för olika 
faktorer som påverkar eller riskerar att påverka kommunens resultat. Analysen beskriver 
samhällsekonomisk utveckling, befolkningsutveckling inklusive åldersfördelning och 
pensionsförpliktelser. Beskrivningen omfattar samhällsövergripande trender som till viss del kopplas 
till volymförändringar lokalt i Upplands-Bro. 

Kommunens pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer. Utförligare 
redogörelse framgår av noter till resultaträkning. 

Vår bedömning – Det är positivt att kommunen gör en bred utblick på omvärldsfaktorer som kan 
påverka kommunens verksamhet och resultat. Kapitlet ger en god bild av risker och 
osäkerhetsfaktorer. Avsnittet bör utvecklas till att också kommentera vidtagna åtgärder och om 
möjligt konsekvensanalyser av vad förändringarna kan innebära för kommunens ekonomiska 
ställning. 

 

4.4 Händelser av väsentlig betydelse 

I avsnittet redogörs i tabellform för kommunens största intäkter och kostnader kopplat till 
försäljningar av fastigheter (inklusive exploateringsmark) samt investeringar.  

Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna rimligen är väsentliga för kommunen.  

 

4.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

I avsnittet framgår en översiktlig beskrivning av kommunens styrmodell och former för uppföljning, 
processer och struktur för nämndernas och bolagens interna styrning och kontroll samt 
styrdokumentshierarki.   

En väsentlig del av avsnittet utgörs av bedömning av kommunens måluppfyllelse. En bedömning av 
uppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra övergripande mål görs genom en sammanvägd bedömning 
av de nämndmål som kopplats till målområdet. Nämndmålen har bedömts genom resultatet av valda 
indikatorer tillsammans med en bedömning av genomförda aktiviteter kopplade till målet, och har 
för varje mål graderats i uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Översikt av kommunens bedömda måluppfyllelse (EY:s sammanställning) 

Övergripande mål Bedömning 

Nämndmål 

Uppfyllda 
Delvis 
uppfyllda 

Ej uppfyllda 

I Upplands-Bro ska nvånarna känna trygghet i livets 
alla skeden 

Delvis 1 
9 

 

Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet Delvis 2 3 1 

Invånarna som använder kommunens tjänster ska 
mötas av hög kvalitet 

Delvis 5 
4 

 

En kommun i tillväxt Uppfyllt 5 1  
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Exempel på insatser inom respektive övergripande mål framgår av förvaltningsberättelsen. Några 
mätetal eller indikatorer presenteras inte i detta avsnitt utan framgår av respektive nämnds 
verksamhetsberättelse. 

Vår bedömning – Vi bedömer att redogörelsen för kommunens måluppfyllelse förefaller rimlig 
utifrån vår löpande granskning av kommunens verksamhet. Det är positivt att 
förvaltningsberättelsen innehåller beskrivningar av styrning och uppföljning samt hur den interna 
kontrollen är utformad. Vi noterar att utförligare uppgifter om styrning och måluppfyllelse framgår 
av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vi rekommenderar att varje nämnd i sin 
verksamhetsberättelse också översiktligt redogör för sitt arbete med intern kontroll, för att 
synliggöra att varje nämnd inom sitt område ansvarar för att säkerställa att den interna kontrollen 
är tillräcklig. 

 

4.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, jämfört med 107,7 mnkr 2018. Nämnderna 
visar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr, men vid avräkning av 
jämförelsestörande poster (i huvudsak försäljning av exploateringsmark) blir nämndernas resultat 
ett underskott på 12,4 mnkr. 

I avsnittet görs en bedömning av om kommunen lever upp till sina egna mål avseende god 
ekonomisk hushållning. 

Översikt av kommunens bedömda ekonomiska måluppfyllelse (EY:s sammanställning) 

Ekonomiska mål Bedömning Kommentar 

Överskottet ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens 
nettokostnader. 

Uppnås 
3,4 procent 2019. 

Upp till 30 % av reserverade medel ur RUR kan användas 
under ett budgetår. 

Uppnås 
Inga medel har använts ur 
resultatutjämningsreserven 2019. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad. Uppnås Oförändrad 

Ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel, 
endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 

Uppnås 
Inga nya lån har tagits under 2019. 

Befintliga lån som kommunen har omsätts under 
planperioden. 

Uppnås 
Externa lån på 20 mnkr löper med 
tremånadersränta. 

Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina 
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad 
miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde 
under anläggningarnas livslängd. 

Uppnås 

Kommunen har fortsatt växa under 
2019. En stor underhållssatsning 
pågår gällande kommunens 
skolbyggnader. 

Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom 
beslutade ekonomiska ramar – kvalitativt, effektivt och med 
stor kostnadsmedvetenhet.  

Delvis 

Nämnderna uppvisar totalt ett 
överskott jämfört med budget på 33,1 
mnkr. Utan jämförelsestörande 
kostnader är resultatet -12,4 mnkr. 

 

Vår bedömning – Av 11 kap. 8 och 12 §§ LKBR framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en 
utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 
6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Vår bedömning är 
förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för 
god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige har formulerat.  
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4.7 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultatet redovisas i ett eget kapitel, genom en beräkning uppställd i enlighet med 
RKR:s rekommendationer. Årets balanskravsresultat är 49,6 mnkr och kommunen har inte något 
underskott att täcka från tidigare år. Resultatutjämningsreserven uppgick vid årets ingång till 73,7 
mnkr. Inga uttag har gjorts under 2019. Inom årsbokslutet avsattes ytterligare 33,4 mnkr till RUR, 
som nu uppgår till totalt 107,1 mnkr. 

Vår bedömning – Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Balanskravsutredningen redovisas i 
enlighet med RKR:s rekommendationer.  

 

4.8 Väsentliga personalförhållanden 

Förvaltningsberättelsen omfattar ett personalavsnitt som, huvudsakligen i tabellform, beskriver 
kommunens personalsammansättning och sjukfrånvaro. Mer utförliga uppgifter finns i ett särskilt 
kapitel över personalbokslut, där det framgår mer detaljerade uppgifter om exempelvis lönevillkor, 
sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete, arbetsgivarskap, chef- och ledarskap, personalomsättning 
och uppfyllelse av personalrelaterade mål.  

Personalomsättningen har minskat under året och uppgår totalt sett till 9,8 procent av 
tillsvidareanställda, mot 14,2 procent 2018. Sjukfrånvaron har ökat till 6,0 procent (mot 5,6 
procent 2018).  

Vår bedömning – Kommunen redovisar personalstatistik enligt vad lagen kräver samt ger i 
personalbokslutet ytterligare upplysningar som ger en god bild av kommunens 
personalsammansättning och risker kopplade till denna. Personalnyckeltal redovisas inte 
systematiskt i nämndernas verksamhetsberättelser och i personalbokslutet sker ingen uppdelning 
per verksamhet. En utvecklad sådan redovisning skulle kunna ge en bättre bild av om det föreligger 
väsentliga skillnader mellan olika verksamheter. 

 

4.9 Förväntad utveckling 

I avsnittet beskrivs kort att kommunen befinner sig i en tid av snabba förändringar, framförallt inom 
områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig 
sektor.  

Vår bedömning – Avsnittet är mycket generellt hållet och beskriver förväntad utveckling för 
kommuner i allmänhet. Inga slutsatser dras kring konsekvenser för Upplands-Bro kommun, 
exempelvis i form av investeringsbehov, organisationsförändringar eller planerade satsningar. 
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5. Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

5.1 Resultaträkning 

Kommentarer till nämndernas driftredovisning: 

Av enheterna och nämnderna uppvisar flertal positiva resultat 2019 jämfört med budget, dock är 
det några nämnder som har väsentliga avvikelser mot budget. Nämndernas nettoavvikelse mot 
budget uppgår till 33,1 Mnkr bättre än budget. Likt föregående år förklaras detta av att 
Kommunstyrelsen har intäkter för försäljning av exploateringsmark på 34,2 Mnkr, investeringsbidrag 
på vägkropp på 6,7 Mnkr och fastighetsförsäljning om 4,4 Mnkr.  

Vi refererar nedan från nämndernas kommentarer avseende resultatuppföljning. 

Följande negativa budgetavvikelser: 

• Ekonomiskt bistånd -9,5 Mnkr, det negativa resultatet påverkas framför allt av ett ökat antal 
invånare inom kommunen som har behov av stöd i kombination med att Försäkringskassan blivit 
mer restriktiv i sina bedömningar. 

• Gymnasie- och arbetslivsnämnden -8,6 Mnkr. Underskottet är en följd av framförallt att 
Upplands-Brogymnasiets organisation är för stor i relation till antalet elever. Detta har medfört 
att en åtgärdsplan har upprättats avseende neddragning av 12 heltidstjänster samt minskat 
undervisningsutbud för att öka storleken på undervisningsgrupperna. 

• Tekniska nämnden -0,3 Mnkr, den negativa avvikelsen är en följd av tillkommande kostnader 
avseende lagning av kabelbrott och åtgärder avseende gatubelysning. Därutöver tillkommer 
högre avskrivningskostnader. 

 
Följande redovisar de största positiva budgetavvikelserna: 

• Kommunstyrelsen +37,9 Mnkr, den positiva avvikelsen beror till stor del av intäkter från 
försäljning av exploateringsmark och investeringsbidrag.  

• Äldre- och omsorgsnämnden +9,3 Mnkr, överskottet är en följd av avsatta medel för kommande 
lagändringar och överenskommelser inom äldreomsorgen. 

• Kultur- och Fritidsnämnden +1,9 Mnkr, avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre 
kostnader efter en genomförd översyn av komponentavskrivningen. 

 
Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år. Beslut och 
beräkningar är avstämda mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga intäktsposter.  

Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år samt 
stickprovskontroll mot underlag. Kostnader för reparation och underhåll samt köp av verksamhet 
och entreprenad har granskats. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga avvikelser.  

Manuella bokföringsorder upprättas av respektive nämnd. Centralt görs inga rutinmässiga kontroller 
av manuella bokföringsorder i samband med bokslut utan respektive nämnd ansvarar för att detta 
arbete utförs korrekt.  

Det är viktigt att kommunledningen fortsatt gör kontinuerliga kontroller av att åtgärdsplanerna är 
effektiva och efterföljs för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. 

3434r34r34444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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5.2 Balansräkning 

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet mot lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  

5.2.1 Immateriella anläggningstillgångar 

Det bokförda värdet uppgår till 9,5 Mnkr och har ökat från 4,4 Mnkr, aktiveringar uppgår till 8,7 
Mnkr och avskrivningarna uppgår till -3,6 Mnkr.  

5.2.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar  

Det bokförda värdet har ökat med 173,3 Mnkr och uppgår till 1 230,1 Mnkr (1 056,8 Mnkr). Årets 
investeringar uppgår till 162,5 Mnkr (121,9 Mnkr) inklusive omklassificering från pågående 
investeringar samt utrangeringar -1,2 Mnkr (-5,1 Mnkr).  

För investeringar totalt var investeringsramen i budgeten var 541,8 Mnkr varav merparten finns 
inom Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden. Av fullmäktige beslutad ram har endast 
nyttjats med 32% (29 %). Detta kan bli ett problem i framtiden då kommunen bygger upp ett stort 
behov av stora investeringar som är likviditetskrävande och de investeringar som är beviljade i 
investeringsbudgeten 2019 förväntas att bli genomförda fram till 2020.  

Större investeringarna under året (Mnkr): 

• Flexibel sporthall 36,6 Mnkr 
• UBS-ledning (Sigtunaledningen) 33,2 Mnkr 
• Aktivitetsparken i Råby 19,9 Mnkr 
• Trädgårdsstaden i Bro 15,1 Mnkr 

 
Resultatet från försäljningar av fastigheter uppgår till 5,2 Mnkr.  

5.2.3 Maskiner och inventarier  

Maskiner och inventarier redovisas till ett värde av 85,9 Mnkr (113,2 Mnkr). Årets investeringar 
uppgår till 19,2 Mnkr (34,4 Mnkr) inklusive omklassificering av tillgångar som minskat omslutningen 
om -22,7 Mnkr. Årets avskrivningar uppgår till -23,8 Mnkr (-24,1 Mnkr). 

Vi har granskat aktiveringar, avyttringar, och avskrivningar. Vår bedömning är att 
avskrivningstiderna i stort följer rekommenderade riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning 
och kommunens redovisningsprinciper. Vi har även granskat balans- och rörelsetillhörighet. En 
analys har gjorts av resultatkonton för bokföring av förbrukningsinventarier, granskningen har 
genomförts utan väsentliga anmärkningar. 

5.2.4 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till ett värde av 36,9 Mnkr (37,0 Mnkr). 

Balansposten består av aktier och andelar i dotter- och intressebolag 19,1 Mnkr (19,1 Mnkr), 
Kommuninvest Förlagsbevis 3,5 Mnkr (3,5 Mnkr), Kommuninvest ekonomisk förening 8,1 Mnkr (8,1 
Mnkr). Utöver detta består balansposten av långfristiga fordringar på flertal parter och innehav i 
bostadsrätter, inga väsentliga förändringar mot föregående år.  

5.2.5 Exploateringsfastigheter, varulager 

Kommunen innehar tomtmark till försäljning till ett värde om 22,4 Mnkr (31,7 Mnkr) och 
minskningen är hänförlig till Ekhammar 7:18 samt Viby 19:34, som omklassificerats till markreserv 
till följd av förseningar med detaljplanerna.  

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.  
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5.2.6 Kortfristiga fordringar 

Kortfristiga fordringar redovisas med 208,6 Mnkr (178,5 Mnkr). Posten består främst av 
kundfordringar, momsfordran, övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader såsom hyra 
för 2019.   

Huvudbokskonton kopplade till kundfordringar har stämts av mot reskontror utan väsentlig 
anmärkning. Vi har även granskat reserveringar av osäkra kundfordringar, det noteras att ingen 
reservering gjorts avseende en kundfaktura som bestridits av Eon och endast delbetalats där den 
utestående fordran uppgår till 2,2 Mnkr. Vår bedömning är att det föreligger en osäkerhet kring om 
hela fordran kommer att erhållas och Kommunen bör därmed reservera för detta inom årsbokslutet, 
enligt uppgift har detta inte skett. Övriga poster har vi granskat stickprovsvis mot underlag för att 
verifiera existens och värdering.  

Utöver den icke reserverade fordran om 2,2 Mnkr har inga väsentliga noteringar har framkommit 
inom granskningen.  

5.2.7 Kassa och bank 

Kassa och bank uppgår till 130,6 Mnkr (169,5 Mnkr). Avstämning av likvida medel har skett mot 
kontoutdrag från bank och postgiro samt mot engagemangsbesked. Rutiner för månatliga 
avstämningar avseende likvida medel finns. Granskning har även skett av att årets ränteintäkter 
periodiserats korrekt.  

Det totala kassaflödet är i år -38,9 Mnkr jämfört med föregående år +89 Mnkr. Den löpande 
verksamheten och finansieringsverksamheten bidrar med positivt kassaflöde i år medan både 
investeringsverksamheten har förbrukat kassaflöde. 

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.  

5.2.8 Avsättningar 

Pensionsförpliktelser intjänade från och med år 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen, 
medan pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas som Ansvarsförbindelse. 
Redovisningen sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen och Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationer.  

Skulden per 31 december är framräknad av KPA AB. Särskild löneskatt på 24,26 % är inkluderad i 
beloppet. Avsättningar för pensioner redovisas med 194,1 Mnkr (168,7 Mnkr) och inkluderar 
löneskatt på 37,9 Mnkr (32,9 Mnkr). Vi har stämt av redovisade belopp mot beräkningsbilagor och 
underlag. Granskningen har gjorts utan väsentliga noteringar.   

Aktualiseringsgraden för kommunen uppgår till 97 % (97 %).  

5.2.9 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder redovisas till ett belopp om 207,9 Mnkr (232,4 Mnkr). 20 Mnkr (75 Mnkr) avser 
skulder till kreditgivare. I övrigt består de långfristiga skulderna för anslutningsavgifter VA 
balanserade över nyttjandetiden på 135,4 Mnkr (102,3 Mnkr) och övriga investeringsbidrag på 30,8 
Mnkr (32,0 Mnkr) och exploateringsbidrag på 12,8 Mnkr (13,1 Mnkr). 

Vi har stämt av skuldposterna mot underlag och engagemangsbesked och granskat att den 
kortfristiga delen hanterats korrekt. Några väsentliga noteringar har inte framkommit i 
granskningen. 
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5.2.10 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder redovisas med ett belopp om 426,6 Mnkr (346,8 Mnkr). Väsentliga poster är 
leverantörsskulder om 110,3 Mnkr (122,0 Mnkr), upplupna löner 59,9 Mnkr (56,6 Mnkr), 
Personalens skatter 36,3 Mnkr (34,9 Mnkr) samt pensionsavgift individuell del 39,9 Mnkr (38,5 
Mnkr). Utöver det är inkluderar posten även upplupna kostnader på 68,9 Mnkr (53,1 Mnkr).   

Ökningen jämfört mot föregående år avser erhållet bidrag från Skolverket 58 Mnkr avseende 
Yrkesvux där Upplands-Bro är huvudman och erhåller bidrag för flera kommuner som sedan ska 
vidareförmedlas och därmed inte har någon motsvarighet föregående år.  

Vi har granskat att sociala avgifter och källskatt betalas och redovisas enligt gällande regelverk. 
Semesterlöne- och övertidsskuld är avstämd mot underlag från lönesystemet.  

Granskning har även gjorts av att momsredovisning har betalats i rätt tid med rätt belopp.  

Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierade underlag. Några 
avvikelser har inte noterats.  

5.2.11 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter 

Borgensansvar uppgår till 1 898,7 Mnkr (1 858,2 Mnkr) och avser främst borgensansvar för 
kommunens bolag och Brandkåren Attunda samt Brf i HSB.  

Ansvarsförbindelser uppgår till 467,8 Mnkr (481,3 Mnkr) och avser ansvar för intjänade 
pensionsförmåner fram till år 1998. Vi bedömer att posterna är korrekt redovisade. Beloppet har 
stämts av mot underlag från KPA utan anmärkning. I beloppen ingår särskild löneskatt på 24,26 % 
som har kontrollräknats utan anmärkning.  

Redovisade ansvarsförbindelser och ställda säkerheter har avstämts mot underlag utan anmärkning.  

Balans- och resultaträkning bedöms ge en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat för 
2019 och ställning per 31 december 2019. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

5.3 Kassaflödesanalys 

Kommunens kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.  

Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

5.4 Tilläggsupplysningar 

5.4.1 Redovisningsprinciper 

Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är i stort detsamma som föregående år. 

Kommunen har valt att inte tillämpa RKR 2 vid upprättandet av årsredovisningen vilket framför allt 
påverkar intäktsredovisningen för erhållna investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar som 
enligt RKR 2 ska erhållna bidrag intäktsföras vid tidpunkten för erhållandet av bidraget. Tidigare har 
bidraget periodiserats över tillgångens nyttjandeperiod. Detta kommer medföra en justering av IB 
2020.  

Avskrivningstiden för kommunens tillgångar anges endast i form av en uppräkning av tillämpade 
avskrivningstider det anges inte specifikt avskrivningstiden för Immateriella tillgångar eller 
markanläggningar.   
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Vår bedömning – Kommunen bör utveckla stycket avseende avskrivningstider inom 
redovisningsprinciperna för att göra informationen meningsfull för en läsare av årsredovisningen.  
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6. Granskning av sammanställd redovisning 

Enligt Kommunallagen åläggs kommunstyrelsen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens ekonomiska 
ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med verksamheter och 
övriga direktiv som uppställts för verksamheten.  

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 
kap 12 och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 16 och utformas enligt god 
redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget 
kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens 
egna kapital.  

Den proportionella konsolideringen betyder att de kommunala bolagen som inte är helägda tas med 
till andelen ägda andelar i koncernredovisningen. Transaktioner mellan bolagen och kommunen har 
eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatt hänförts till eget kapital. Interna 
mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och 
balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de ingående bolagen. Till 
sammanställningen finns även noter bifogade till väsentliga poster.  

Den sammanställda redovisning omfattar Upplands-Bro samt de företag där kommunen har ett 
röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. De helägda bolagen är Upplands-Bro 
Kommunföretag AB som i sin tur äger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-
Brohus. Kommunen äger även 51% av aktierna i Österhöjdens Garage AB. Bolagen ska bidra med att 
utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. 

Koncernens resultat är 65,5 Mnkr (110,0 (Mnkr). Balansomslutningen är 3 883,8 Mnkr (3 699,7 
Mnkr). Soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 26,9% (26,5%)  

AB Upplands-Brohus redovisar ett resultat efter finansiella poster på 21,5 Mnkr (5,5 Mnkr). Det 
förbättrade resultatet är en följd av att resultatet för 2018 påverkades av förtidsinlösen av 
räntederivat med ofördelaktiga räntenivåer vilket medförde tillkommande kostnader om ca 36 Mnkr.  
Bolaget fortsätter att bibehålla en hög underhållsnivå, underhåll har genomförts med 26,3 Mnkr 
(28,9 Mnkr) Investeringar i pågående om- och nybyggnation uppgår till 43,5 Mnkr (60,8 Mnkr) och 
347,4 Mnkr (80,0 Mnkr) har aktiverats vilket medför ett ökat avskrivningsunderlag och förklarar de 
ökade avskrivningskostnaderna inom årets resultat. 

Upplands-Bro kommunfastigheter visar ett resultat efter finansiella poster på 0,3 Mnkr (0,7 Mnkr). 
Hyresintäkterna har minskat med 2,4 Mnkr vilket är en följd av att det förekommit flera 
vattenskador inom lokalerna. Under året belastas resultatet av kostnader för reparation och 
underhåll om 21,2 Mnkr (21,9 Mnkr). Investeringar i pågående om- och nybyggnation uppgår till 
63,2 Mnkr (58,9 Mnkr). 

Österhöjdens Garage AB har nästintill 100% uthyrningsgrad och en välfylld väntelista.  

Kassaflödet för koncernen avseende år 2019 är negativt med -11,6 Mnkr. Det negativa kassaflödet 
är hänförligt till investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten efter tillkommande 
amorteringar för att minska skuldsättningsgraden.  

Vi har granskat den upprättade sammanställda redovisningen och vi har inte noterat några 
väsentliga fel.  

Den sammanställda redovisningen har upprättats på ett tillfredsställande sätt. Vi har inte noterat 
några väsentliga felaktigheter. Den bedöms ge en rättvisande bild över resultat och ekonomisk 
ställning för Upplands-Bro kommunkoncern för 2019. 
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1. Sammanfattning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi gjort en uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar. Uppföljningen syftar till att bedöma om de åtgärder som vidtagits 
inom identifierade förbättringsområden samt resultaten som uppnåtts är tillräckliga utifrån 
revisorernas givna rekommendationer. 

Inom ramen för denna uppföljning har sex granskningsrapporter följts upp från 2017. Vår 
sammanfattande bedömning är att nämnderna i stor utsträckning har beaktat revisionens 
rekommendationer. Sammanlagt lämnades i dessa granskningar 20 rekommendationer. 12 
av dem är enligt vår bedömning fullt ut åtgärdade och 6 rekommendationer delvis åtgärdade. 
Enbart två rekommendationer är att betrakta som ej åtgärdad. Inom kategorin delvis 
åtgärdade, finns ett flertal rekommendationer där det i nuläget pågår ett åtgärdsarbete. Flera 
av dessa kommer troligtvis att kunna betraktas som åtgärdade inom ett år.  

I samband med uppföljningen av tidigare granskningar har förvaltningarnas synpunkter på 
aktuella granskningsrapporter inhämtats. Av svaren framkommer att granskningsrapporterna 
används som underlag i verksamheternas utvecklingsarbete och bedöms bidra till 
förbättringar i granskade verksamheter.  

 Sammanställning över vidtagna åtgärder  

Granskning Antal rekommendationer 
Åtgärdad 

Ja Delvis Nej 

Granskning av socialtjänstens 
uppsökande verksamhet 

2 0 1 1 

Planering för kommunal 
service i en växande kommun 

6 3 2 1 

Granskning av insatser för 
elever i behov av särskilt stöd  

3 2 1 0 

Granskning av hållbar 
miljömässig utveckling 

1 0 1 0 

Intern kontroll inom 
Utbildningsnämnden och 
Socialnämnden   

5 4 1 0 

Styrelsearbetet i de 
kommunalägda bolagen  

3 3 0 0 

TOTALT 20 12 6 2 
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Revisorerna granskar kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter genom 
grundläggande granskning samt fördjupade granskningar inom utvalda områden. 
Revisorerna har följt upp ett antal granskningar som genomfördes 2017.  

 Syfte och omfattning 

Syftet med uppföljningen är att bedöma om de åtgärder som vidtagits inom identifierade 
förbättringsområden samt resultaten som uppnåtts är tillräckliga utifrån revisorernas givna 
rekommendationer. 

Följande granskningar ingår: 

➢ Socialtjänstens uppsökande verksamhet  
➢ Planering för kommunal service i en växande kommun  
➢ Insatser för elever i behov av särskilt stöd  
➢ Hållbar miljömässig utveckling 
➢ Intern kontroll inom utbildningsnämnden och socialnämnden  
➢ Styrelsearbetet i de kommunalägda bolagen 

 Genomförande 

Granskningen bygger på skriftliga svar från berörda verksamheter. Dokument som rör 
nämndernas åtgärder har analyserats och avstämningar samt uppföljande frågor har skett 
vid behov. Uppföljningsgranskningens slutsatser och bedömningar svarar EY för.  
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3. Granskning av socialtjänstens uppsökande verksamhet 

Granskningen genomfördes 2017 och syftade till att bedöma huruvida kommunen arbetar 
ändamålsenligt med uppsökande och informerande arbete samt om den uppsökande 
verksamheten anses uppfylla vad som åligger kommunen i enlighet med lagar, regler och 
förordningar. Den övergripande bedömningen var att nämnden arbetar på ett ändamålsenligt 
sätt med uppsökandeuppdraget med effektiva processer på olika nivåer. Nämnden arbetar 
inom verksamheten informativt och uppsökande samt genom samverkan med andra aktörer 
på övergripande nivå, men framförallt på individnivå. I granskningen noterades dock att 
nämndens styrning behöver tydliggöras för att påverka den lokala samhällsutvecklingen och 
att nämndens informationsarbete och uppsökande arbete behöver sammanställas 
systematiskt för att det ska bedrivas effektivt. Utifrån granskningens resultat lämnades 
följande rekommendationer:  

 Utforma tydligare styrsignaler till förvaltningen avseende nämndens uppsökande 

verksamhet.  

 Systematiskt sammanställa insamlat material för att använda i arbetet med att utveckla 

verksamheten och dess insatser etc.  

 Svar på granskning  

Socialnämnden lämnade den 19 oktober 2017 ett svar på granskningsrapporten. Svaret 
beskriver hur nämnden ämnar åtgärda de brister som identifierats i rapporten.  

I socialnämndens svar framgår vilka åtgärder som planerades med anledning av revisionens 
rekommendationer. Gällande rekommendationen att utforma tydligare styrsignaler till 
Socialkontoret avseende socialnämndens uppsökande verksamhet svarar socialnämnden att 
det bedrivs en mängd olika former av uppsökande verksamhet inom socialnämndens 
verksamheter idag. Socialnämnden ger exempel på ungdomsmottagningen som informerar 
om sin verksamhet för ungdomar mellan 12–23 år. Bryggan – första linjens psykiatri är ett 
annat exempel på uppsökande verksamhet som handlar om hur social- och 
utbildningskontoren samverkar med vårdcentralerna i frågan. Utöver det har Socialpsykiatrin 
och Härnevimottagningen samverkan där klienter inom socialpsykiatrin haft ”öppen fika” med 
personal från Härnevimottagningen. Syftet är att främja information om öppenvård till 
klienterna utan att erhålla en insats. För att ge tydligare styrsignaler till förvaltningen svarar 
socialnämnden att det kan ske i samband med budgetprocessen för år 2018 och att förslaget 
är att ta fram en kontorsövergripande strategi för hur man ska förbättra förvaltningens 
uppsökande verksamhet.  

Angående revisionens rekommendation om att systematiskt sammanställa insamlat material 
för att använda i arbetet med att utveckla verksamheten och dess insatser svarade 
socialnämnden att de bör se över denna fråga och hur processen för sammanställningar av 
insamlat material ska ske framöver och hur det ska användas för att utveckla verksamheten.   

 Uppföljning av vidtagna åtgärder    

När det gäller rekommendationen om att utforma tydligare styrsignaler till förvaltningen 
avseende nämndens uppsökande verksamhet framgår att mycket av kommunens 
uppsökande och förebyggande arbete bedrivs både praktiskt och strategiskt från 
kommunledningskontoret. Det finns ingen kontorsövergripande strategi som specifikt 
hanterar uppsökande verksamhet.  
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Inom nämndens verksamheter pågår för närvarande ett arbete med att utveckla det 
vräkningsförebyggande arbetet. Vidare har kontoret ett pågående arbete inom 
socialpsykiatrin med metodutveckling för att uppmärksamma brukarens egna önskemål och 
synpunkter över hur stöd kan ges. Kontoret fortsätter också att arbeta med de redan 
påbörjade målet om ökat brukarinflytande.   

En samordnare för det förebyggande arbetet inom social sektor, exempelvis strategier för att 
motverka våld i nära relationer och preventionssamordning, är idag anställd på 
kommunledningskontoret. Anledningen till att samordnaren arbetar på kommunövergripande 
nivå är dels för att samla in kunskap från hela kommunen men också för att sprida 
kännedom om socialtjänstens verksamhet och på vilket sätt den kan ge stöd och insatser till 
kommuninvånarna. Många relaterade trygghets- och preventionsfrågor har sin strategiska 
plats på kommunledningskontoret och ligger där till grund för vilket arbete som ska 
prioriteras. 

Socialnämndens verksamheter kan via resultat av olika mätningar få uppdrag kopplat till den 
strategi som kommunen har. I handlingsplaner klargörs vilka aktiviteter som ska genomföras, 
vilket också görs även fast det inte finns specifika nämndmål för just förebyggande och 
uppsökande arbete. I praktiken innebär de uppdrag som ligger inom socialnämndens 
ansvarsområde alltid en skyldighet att uppmärksamma där nya eller förändrade behov 
uppstår. Den uppsökande verksamheten ger information om vilka områden och insatser som 
behöver prioriteras för att få en positiv samhällsutveckling, vilket i många frågor involverar 
fler kontor.  

I det förebyggande arbetet för barn och unga ingår information och spridning av kunskap om 
droger, alkohol och tobak. Via enkäter kan kommunen sammanställa resultat som ligger till 
grund för områden som ska prioriteras. Stockholmsenkäten är ett exempel på en sådan 
enkät.  

Vidare har kommunen ett IOP-avtal med Fryshuset som styrs och följs upp från 
kommunledningskontoret. Avtalet har upprättats i syfte att stärka lokalsamhället samt öka 
delaktighet hos unga i kommunen. Styrgruppen sammanställer resultat av verksamheten, 
som kan ligga till grund för förändrade uppdrag till kommunens olika kontor. Utöver det har 
kommunen ett brottsförebyggande råd BRÅ som har i uppdrag att minska brottslighet och att 
öka tryggheten i kommunen. BRÅ ska kartlägga och samordna brottsförebyggande insatser 
och fungerar som styrgrupp till det Förebyggande rådet där socialkontoret, 
utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret ingår.  

Det framgår att lägesrapportsmöten hålls regelbundet där varje enhet ges möjlighet att 
uppdatera varandra på vad som har skett den senaste tiden.  

 Sammanfattande bedömning  

Rekommendation 

Åtgärdad 

Kommentar 

Ja 
Del
vis 

Nej 

Utforma tydligare 
styrsignaler till 
förvaltningen avseende 
nämndens uppsökande 
verksamhet.  

 X  

Socialnämndens verksamheter påverkas i vissa fall 
av trygghets- och preventionsfrågor som samordnas 
av kommunledningskontoret. Gemensamma 
strategier ligger till grund för vilket arbete som 
socialnämndens verksamheter ska prioritera och hur 
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det ska användas för att utveckla verksamheten. 
Socialnämnden bedriver en mängd olika former av 
uppsökande verksamheter inom socialnämndens 
verksamheter. I handlingsplaner klargörs vilka 
aktiviteter som ska genomföras. Det finns dock 
fortfarande inte specifika nämndmål för det 
förebyggande och uppsökande arbete. Vi bedömer 
att rekommendationen är delvis hörsammad men att 
det kan finnas skäl för nämnden att tydligare ta 
ställning för prioriteringar inom detta område. 

Systematiskt 
sammanställa insamlat 
material för att använda i 
arbetet med att utveckla 
verksamheten och dess 
insatser etc.  

 

  X 

Förvaltningen tar del av vissa enkätresultat och andra 
uppgifter som berör resultaten av den uppsökande 
verksamheten, men det finns fortfarande inte någon 
tydlig process för hur sådana utvärderingar ska 
omsättas i verksamhetsutveckling. Enligt vår 
bedömning behöver sammanställningar ske på ett 
mer systematiskt sätt för att kunna utveckla 
verksamheten och dess insatser.  

 

4. Planering för kommunal service i en växande kommun 

Granskningen genomfördes under 2017 och syftet med granskningen var att bedöma 
huruvida kommunen har en ändamålsenlig organisation och planering för att förse 
kommuninvånarna med förskolor, skolor och äldreboenden. Revisorernas övergripande 
bedömning var att kommunen har en omfattande lokalresursplan som fungerar i huvudsak 
väl. Av granskningen framgår att kommunen inte har fastställt riktlinjer för bostadsförsörjning 
som motsvarar lagstiftningens krav. Däremot pågår ett arbete med att framställa riktlinjer 
som bedöms ha goda chanser att uppfylla lagkraven. Utöver det finns uppenbara brister med 
kommunens kapacitet inom detaljplanering och projektering. Mot bakgrund av granskningens 
iakttagelser lämnades följande rekommendationer:   

 Förbättra prioriteringen bland åtgärdsförslagen avseende verksamhetslokaler. 

 Lösa kapacitetsproblemen inom detaljplanering och projektering.   

 Svar på granskningen  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnande den 4 oktober 2017 ett svar på granskningsrapporten. 
Kommunstyrelsen uppger att det i samband med den senaste revideringen av 
lokalresursplanen i samstämmighet togs fram en modell för prioritering av åtgärdsförslag. 
Det pågår ett fortsatt arbete i lokalresursgruppen med att gradera prioritetslistan på ett 
tydligare sätt än i nuvarande lista. Det framgår också av svaret att riktlinjer för 
bostadsförsörjning har arbetats fram genom en kontorsövergripande process. Riktlinjerna 
inkluderar kommunens bostadspolitiska mål och riktlinjer för bostadsbyggandet samt ett antal 
aktiviteter som den kommunala förvaltningen och det kommunala bostadsföretaget ska 
genomföra för att förbättra bostadssituationen i kommunen. Det pågår även ett arbete med 
att tydligare länka samman arbete med lokalresursplan med bostadsförsörjningsprogrammet.  

Avseende revisionens andra rekommendationer uppger Kommunstyrelsen att det under ett 
antal års tid varit svårt att hitta personer med erfarenhet inom de kompetensområden som 
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efterfrågas för arbetet med plan- och exploateringsuppdrag. Kommunstyrelsen menar på att 
situationen kommer kvarstå så länge det är högkonjunktur i byggbranschen. 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram bra avtal med konsulter för att kunna 
genomföra uppdrag. Kommunstyrelsen bedömer att arbetet med både 
lokalförsörjningsplaner, planprioriteringar och riktlinjer för bostadsförsörjning skapat en 
grundstruktur för hur och vad som ska prioriteras och utföras. Kommunstyrelsen vill därmed 
framhålla att de idag finns en väl etablerad arbetsordning som är tydlig. Kommunstyrelsen 
menar på att den i motsats till revisorernas bedömning om risk med kapacitetsbrist ger 
förutsättningar för tydlighet och därmed ökat förtroende mellan kontor och fastighetsbolag.  

Socialnämnden  

Socialnämnden lämnade den 19 oktober 2017 ett svar på granskningsrapporten. 
Socialnämnden beskriver att riktlinjen för bostadsförsörjning som antagits består av två delar, 
dels mål och riktlinjer för bostadsförsörjning samt bostadsmarknadsanalys. Socialkontoret 
har aktivt deltagit i framtagandet av den nya riktlinjen då kontoret ser detta dokument som en 
möjlighet att synliggöra och inkludera nämndens verksamheter samt målgrupper i ett tidigt 
skede i de olika processerna. Socialnämnden ser positivt på att nämndens målgrupper 
såsom äldre, funktionsnedsatta, nyanlända och hemlösas behov är med och analyseras i 
den tillhörande bostadsmarknadsanalysen.  

När det gäller revisionens andra rekommendationen svarar socialnämnden att de bedriver en 
verksamhet som är svår att prognostisera gällande behovet av antalet nya platser från år till 
år. Det kan gälla platser på vård- och omsorgsboende, LSS-boende eller lägenheter från 
nyanlända. Behov av antalet platser påverkas av många faktorer såsom inflyttning till 
kommunen, möjlighet att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst eller statens beslut av 
placeringar av nyanlända. Socialnämnden tar dock kontinuerligt fram prognoser inom 
respektive målgrupp utifrån tillgänglig statistik och prognoser. Socialnämnden svarar att de 
ser positivt på rekommendationen om att förbättra prioriteringen bland åtgärdsförslagen av 
verksamhetslokaler. Socialnämnden uppger att de har ett flertal verksamheter som vuxit ur 
sina lokaler eller som är i behov av nya.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden lämnade den 23 januari 2018 ett svar på granskningsrapporten. 
Utbildningskontoret har deltagit i framtagandet av den nya riktlinjen då kontoret ser 
dokumentet som en möjlighet att synliggöra och inkludera nämndens verksamheter samt 
målgrupper i ett tidigt skede i de olika processerna.  

Angående revisionens rekommendation om att lösa kapacitetsproblemen inom 
detaljplanering och projektering svarar utbildningsnämnden att det är en svår utmaning att 
anpassa förskolor och skolor samt att bygga nya i den takt som kommunens rådande tillväxt 
resulterar i. Utbildningsnämnden uppger att Utbildningskontoret är beroende av 
Samhällsbyggnadskontoret och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB i arbetet med att 
påskynda framtagandet av detaljplaner samt projekteringar för att möjliggöra uppförandet av 
nya förskolor och skolor.  

 Uppföljning av vidtagna åtgärder  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit fram en arbetsordning för åtgärder som ska prioriteras och 
utföras. Den senaste lokalresursplanen togs fram år 2018 och innehåller den nya 
prioriteringslistan samt en beskrivning av den nya modellen. Upplands-Bro kommun har valt 
att använda följande prioriteringsmodell vid ny-, till-, och ombyggnader: 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Uppföljning av 2017 års granskningar

 

 

6 

1. Risk för allvarliga personskador, egendomsskador eller allvarlig verksamhetsstörning 

2. Lag-/myndighetskrav 

3. Ökade volymbehov 

4. Politiska uppdrag 

5. Energiåtgärder 

6. Ej prioriterat enl. ovan och lönsamma åtgärder 

Syftet med modellen är att det ska fungera som ett stöd i prioriteringsarbetet. Behov som kan 
lösas inom befintligt lokalbestånd tas enligt den kommunala behovsprocessen inte med i 
lokalresursplanens prioriteringslista då arbetet istället fortsätter inom det egna kontoret. Det 
gäller också åtgärder som kan härledas till driften. I den takt Upplands-Bro kommun 
expanderar är det viktigt att utbudet av verksamhetslokaler kan möta det växande behovet 
och att politiker, tjänstemän och det kommunala fastighetsbolaget har en samsyn kring vilka 
åtgärder som är viktigast att prioritera.  

Klassificeringen sker i klasserna 1–3 där åtgärder har tilldelats prioritet 1. De 
åtgärdsförslagen som i modellen graderats 3–4 får prioritet 2 och åtgärder som graderats 
som 5–6 får prioritet 3. Om en åtgärd utifrån modellen graderas till exempelvis både 2 och 4 
utgår man från den högsta klassificeringen och åtgärden får prioritet 1 i prioriteringslistan.  

I och med att den politiska styrningen förändrades hösten 2018 har tidsplanen för utvärdering 
och uppdatering av riktlinjer för bostadsförsörjning förskjutits ett år. Arbetet kommer 
framförallt allt att ske våren 2020. Implementeringen har komplicerats något med hänsyn till 
att det nya politiska styret har behövt tid till att hitta sin form. Dock är flera av de föreslagna 
riktlinjerna med kopplade aktiviteter pågående. 

Avseende rekommendationen om att lösa kapacitetsproblemen inom detaljplanering och 
projektering så har Samhällsbyggnadskontoret under de senaste 12–18 månaderna lyckats 
rekrytera och behålla kompetens inom flera kritiska områden såsom planarkitekter, 
exploateringsingenjörer, projektledare, VA-ingenjörer utifrån de uppdrag som 
Kommunledningskontoret har att hantera. Det förändrade marknadsläget med avmattning i 
bostadsbyggandet är en bidragande orsak till kapacitetsproblemen inom detaljplanering och 
projektering. Samtidigt har Samhällsbyggnadskontoret arbetat med rekrytering genom olika 
nätverk med några riktade rekryteringar. 

Socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden, som vid tidpunkten för den ursprungliga 
granskningen var en gemensam nämnd, har arbetat med riktlinjen för bostadsförsörjning i 
1,5 år och förvaltningens uppfattning är att arbetet fortsätter utvecklas. Samarbetet med 
Upplands-Brohus och Samhällsbyggnadskontoret har utvecklats på ett positivt sätt med 
dialog och gemensam utveckling, vilket har gjort att socialnämndens och äldre- och 
omsorgsnämndens verksamheter har synliggjorts på ett bra sätt.   

Nämnderna följer befolkningsprognoser och omsättning av platser tillsammans med 
behovsanalys. Samverkan sker med samhällsbyggnadskontoret och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB i den frågan. Dock framgår det att det är svårare för socialnämnden 
att idag veta om och när de behöver bygga eftersom LOV har införts inom vård- och 
omsorgsboenden. Förvaltningen har lyft frågan om prioritering avseende verksamhetslokaler 
med övriga aktörer, men det går ännu inte att utläsa att det ännu resulterat i någon 
förbättring.  
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Avseende rekommendationen om att lösa kapacitetsproblem inom detaljplanering och 
projektering har socialnämnden inte kommit vidare i arbetet och är något som behöver 
förbättras.  

Utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Utbildningskontoret har medverkat i planering och detaljplanering av bostäder. 
Utbildningskontoret är väl informerad om nya planerade områden och kan vara stöd i 
framtagande av nya planer för bostadsområden. I dessa områden tas hänsyn till den ökade 
kapaciteten av samhällsfastigheter som behövs i kommunen och innefattar även förskolor 
och skolor. Utbildningskontoret menar att det fungerar väl och att de haft möjlighet att 
tillsammans med lokalresursplanen få fram och inkludera de behov som uppstår i takt med 
kommunens tillväxt. Även utbildningskontoret lyfter fram att prioriteringen av åtgärdsförslag i 
lokalresursplanen har avstannat på grund av ny politisk styrning och ett nytt 
samhällsbyggnadsutskott. Utbildningskontoret har däremot flera pågående byggnationer av 
förskolor och skolor på gång i kommunen.  

Vad det gäller rekommendationen om att lösa kapacitetsproblem inom detaljplanering och 
projektering har Utbildningskontoret tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret 
återkommande möten för att lösa de kapacitetsproblemen som finns inom 
detaljplaneprocesser. Utbildningskontoret har ett bra samarbete med Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB ur detta perspektiv.  

 Sammanfattande bedömning  

Rekommendation 

Åtgärdad 

Kommentar 

Ja 
Del
vis 

Nej 

Kommunstyrelsen 

Förbättra prioriteringen 
bland åtgärdsförslagen 
avseende 
verksamhetslokaler. 

X   

Kommunstyrelsen utgår från den senaste 
lokalresursplanen som togs fram år 2018 och 
innehåller den nya prioriteringslistan samt en 
beskrivning av den nya modellen. Åtgärdsförslagen 
har rangordnats med olika prioritet för att säkerställa 
att det finns en samsyn kring vilka åtgärder som är 
viktigast att prioritera avseende verksamhetslokaler. 
Enligt vår bedömning är revisionens rekommendation 
åtgärdad.  

Lösa 
kapacitetsproblemen 
inom detaljplanering och 
projektering.   

 

X   

Det förändrade marknadsläget med avmattning i 
bostadsbyggandet är en bidragande orsak till 
kapacitetsproblemen inom detaljplanering och 
projektering. Samhällsbyggnadskontoret har arbetat 
med rekrytering genom olika nätverk och har under 
de senaste 12 – 18 månader lyckats rekrytera och 
behålla kompetens inom flera kritiska områden 
såsom planarkitekter, exploateringsingenjörer, 
projektledare, VA-ingenjörer utifrån de uppdrag som 
kommunstyrelsens verksamheter har att hantera. 
Enligt vår bedömning är revisionens rekommendation 
åtgärdad. 
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Socialnämnden 

Förbättra prioriteringen 
bland åtgärdsförslagen 
avseende 
verksamhetslokaler. 

 X  

Socialnämnden följer befolkningsprognoser och 
omsättning av platser tillsammans med 
behovsanalys. Socialnämnden samverkar med 
samhällsbyggnadskontoret och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB i den frågan. Det är svårt för 
socialnämnden att bedöma om och när de ska bygga 
någonting eftersom de har infört LOV inom vård- och 
omsorgsboenden. Socialnämnden har lyft frågan om 
prioritering avseende verksamhetslokaler, men det 
går inte att utläsa att det resulterat i någon 
förbättring. Enligt vår bedömning är 
rekommendationen att betrakta som åtgärdad när 
arbetet med prioriteringen bland åtgärdsförslagen 
avseende verksamhetslokaler är färdigställt.   

Lösa 
kapacitetsproblemen 
inom detaljplanering och 
projektering.   

 

  X 

Socialnämnden har inte kommit vidare i arbetet med 
att lösa kapacitetsproblemen inom detaljplanering 
och projektering. Enligt vår bedömning är 
rekommendationen inte åtgärdad.   

 

Utbildningsnämnden 

Förbättra prioriteringen 
bland åtgärdsförslagen 
avseende 
verksamhetslokaler. 

X   

Utbildningskontoret har medverkat i planering och 
detaljering av bostäder. Utbildningsnämnden har haft 
möjlighet att tillsammans med lokalresursplanen få 
fram och inkludera de behov som uppstår i takt med 
kommunens tillväxt. Vad det gäller prioriteringen av 
åtgärdsförslagen som tas fram i lokalresursplanen 
har det stannat av på grund av ny politisk styrning 
och ett nytt samhällsbyggnadsutskott som har tillsatts 
för att ta hand om dessa prioriteringar. Enligt vår 
bedömning är rekommendationen att betrakta som 
åtgärdad eftersom att ett samhällsbyggnadsutskott 
har tillsatts för att ta hand om prioriteringsfrågan 
avseende verksamhetslokaler.  

Lösa 
kapacitetsproblemen 
inom detaljplanering och 
projektering.   

 X  

Utbildningskontoret har tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret återkommande möten för 
att lösa de kapacitetsproblemen som finns inom 
detaljplaneprocesser. Enligt vår bedömning finns det 
ett påbörjat samarbete för att lösa 
rekommendationen. 

 

5. Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd 

Granskningen genomfördes under 2017 och syftade till att bedöma hur utbildningsnämnden 
genom sin styrning och uppföljning säkerställer att arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
sker enligt skollagens krav och beslutade interna riktlinjer. I granskningen noterades att det 
på huvudmannanivå inte finns något övergripande dokument som reglerar arbetet med 
särskilt stöd och att resursfördelningen inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer eller 
”elevernas olika behov och förutsättningar”, varken vid fördelning av grundbelopp eller 
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elevhälsoresurs. I granskningen lämnades följande rekommendationer till 
utbildningsnämnden: 

 Tillse att resurserna för utbildning fördelas ”efter elevernas olika behov och 

förutsättningar” (2 kap. 8 a § SkolL) 

 Försäkra sig om att resursfördelning och tilläggsbelopp av olika slag stödjer 

måluppfyllelsen, så att inga oönskade incitament byggs in i systemet.  

 Att i sitt systematiska kvalitetsarbete försäkra sig om att eleverna i behov av särskilt 

stöd får det och att de har tillgång till elevhälsans olika kompetenser. (4 kap. 3 § och 

5 §§, 3 kap. 8 § 3 st., 2 kap. 25 § SkolL). I detta arbete bör nämnden följa upp hur 

arbetet sker på organisatorisk, grupp- och individnivå.  

 Svar på granskningen  

Utbildningsnämnden lämnade den 23 januari 2018 ett svar på granskningsrapporten. Svaret 
beskriver kortfattat hur kommunen ämnar åtgärda de brister som identifierats i rapporten.  

I utbildningsnämndens tjänsteutlåtande om granskningen framgår vilka åtgärder som 
planerades med anledning av revisionens rekommendationer. Gällande rekommendationen 
att tillse att resurserna för utbildning fördelas efter ”elevernas olika behov och förutsättningar” 
svarar utbildningsnämnden att skolorna får sin budget utifrån en resursfördelning som består 
av grundbelopp, tilläggsbelopp nyanlända, tilläggsbelopp svenska som andraspråk och 
tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. Det framgår att resursfördelningen ger skolorna 
förutsättningar att organisera undervisning och stödinsatser utifrån varje skolas behov och att 
rektorn på varje skola är den ytterst ansvariga för hur resurserna ska användas. 
Resursfördelningen ska redovisas i skolornas SKA-rapporter och följs sedan upp i 
kvalitetsdialogen som Utbildningskontoret genomför med varje rektor två gånger per år.  

Angående revisionens rekommendation om att utbildningsnämnden bör försäkra sig om att 
resursfördelning och tilläggsbelopp av olika slag stödjer måluppfyllelsen så att inga oönskade 
incitament byggs in i systemet svarar utbildningsnämnden att uppföljning sker på såväl 
individnivå, samt hos de kommunala och fristående verksamheterna. Det sker uppföljning 
genom besök och intervjuer samt genom att ta del av dokumentation och enkäter. Överlag 
visar uppföljning att för de elever som det görs extraordinära insatser för är hjälpta av detta 
och har större möjlighet att nå målen. I svaret framgår det vidare att uppföljning av samtliga 
elevers måluppfyllelse görs genom kvalitetsdialog och SKA-rapporter. Detta för att 
säkerställa att varje skola använder sina tilldelade resurser på ett korrekt sätt. För att höja 
måluppfyllelsen för elever i behov av särskilt stöd har Utbildningskontoret genomfört 
kompetensutveckling inom bland annat arbete med tillgänglighet och utbildning kring 
pedagogisk kartläggning och dokumentation som gjordes under läsåret 16/17. 

Avseende revisionens sista rekommendation om att utbildningsnämnden bör försäkra sig om 
att eleverna i behov av särskilt stöd får det och att de har tillgång till elevhälsans olika 
kompetenser samt att nämnden bör följa upp arbetet på organisations-, grupp- och 
individnivå har utbildningsnämnden lämnat svar om att uppföljning sker på samtliga nivåer. 
Som tidigare nämnt sker uppföljning på individnivå genom besök, intervjuer, dokumentation 
och enkäter. För att säkerställa att arbetet sker på organisations- och gruppnivå har alla 
elever tillgång till elevhälsans alla kompetenser genom att alla skolor har en central 
elevhälsa med alla kompetenser. 
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 Uppföljning av vidtagna åtgärder  

Nämnden har inte vidtagit några ytterligare åtgärder utöver det som framkommit i svaret från 
utbildningsnämnden. Förvaltningen har organiserat om kuratorerna och utökat antalet 
kuratorstjänster, men av andra orsaker. Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen 
varierar från år till år men har sedan 2014 alltid varit över genomsnittet i riket, skillnaderna 
mellan olika skolenheter är dock stora. 

 Sammanfattande bedömning  

Rekommendation 

Åtgärdad 

Kommentar 

Ja 
Del
vis 

Nej 

Tillse att resurserna för 
utbildning fördelas ”efter 
elevernas olika behov och 
förutsättningar” (2 kap. 8 
a § SkolL) 

 

X   

Utbildningsnämnden fördelar budget utifrån en 
resursfördelning som består av grundbelopp och 
olika tilläggsbelopp. Resursfördelningen är fördelad 
för att kunna ge skolor förutsättningar att organisera 
undervisningen och stödinsatser utifrån varje skolas 
behov och att rektorn på varje skola är ytterst 
ansvarig för hur resurserna ska användas. EY:s 
uppfattning är att detta är ett av flera vedertagna sätt 
för kommuner att organisera resursfördelning till 
skolenheter på. Det finns inget krav att ha en mer 
kompensatorisk resurstilldelningsmodell, även om allt 
fler kommuner arbetar på ett sådant sätt. 
Utbildningsnämnden följer upp resursfördelningen 
som redovisas i kvalitetsdialogen som 
utbildningskontoret genomför med varje rektor två 
gånger per år. 

Försäkra sig om att 
resursfördelning och 
tilläggsbelopp av olika 
slag stödjer 
måluppfyllelsen, så att 
inga oönskade incitament 
byggs in i systemet.  

X   

Uppföljning sker på såväl individnivå, samt hos de 
kommunala och fristående verksamheterna genom 
besök, intervjuer, dokumentation och enkäter. Detta 
för att säkerställa att varje skola använder sina 
tilldelade resurser på ett korrekt sätt. Överlag visar 
uppföljning att för de elever som det görs 
extraordinära insatser är hjälpta av detta och har 
större möjligheter att nå målen. Utbildningskontoret 
har genomfört kompetensutveckling inom bland 
annat arbete med tillgänglighet och utbildning kring 
pedagogisk kartläggning under läsåret 16/17 för att 
säkerställa att elever i behov av särskilt stöd når 
målen.  

Att i sitt systematiska 
kvalitetsarbete försäkra 
sig om att eleverna i 
behov av särskilt stöd får 
det och att de har tillgång 
till elevhälsans olika 
kompetenser. (4 kap. 3 § 
och 5 §§, 3 kap. 8 § 3 st., 

 X  

Uppföljning sker på såväl individnivå, samt hos de 
kommunala och fristående verksamheterna, genom 
besök, intervjuer, dokumentation och enkäter. 
Utbildningsnämnden följer upp elevers måluppfyllelse 
genom kvalitetsdialog och SKA-rapporter. Elevhälsan 
har omorganiserats sedan granskningen 
genomfördes. Vi bedömer att nämnden fortfarande 
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2 kap. 25 § SkolL). I detta 
arbete bör nämnden följa 
upp hur arbetet sker på 
organisatorisk, grupp- och 
individnivå.  

bör utveckla sin uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

6. Granskning av hållbar miljömässig utveckling   

Granskningen genomfördes under 2017 och syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunens miljöarbete på ett effektivt sätt bidrar till att uppfylla de interna målen. Den 
sammantagna bedömningen visar att det har förekommit brister i kommunens arbete för en 
hållbar miljömässig utveckling. Kommunen har dock en pågående omstrukturering av 
miljöarbetet för att åtgärda bristerna.  

I granskningen lämnades inte några uttalade rekommendationer eftersom kommunstyrelsen 
redan hade påbörjat ett omfattande omstruktureringsarbete av miljöfrågor. Ett antal 
övergripande observationer framhölls dock kring kommunens pågående arbete med att 
införa ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet ses som en positiv åtgärd som 
revisionen tror kommer att ge bättre möjligheter att förankra miljöarbetet i kommunens 
verksamheter samt strukturera upp arbetet för att skapa en hållbar utveckling. 

Bland observationerna nämns specifikt att miljöplan 2010–2030 har tydliga och mätbara mål, 
men att måluppfyllelsen varit låg. En trolig anledning uppges vara att miljömålen inte har fått 
fäste i alla verksamheter. Revisionen noterar att upphandlingar som genomförs innehåller 
miljöbedömningar utifrån de antagna miljömålen. 

Ett konkret medskick från revisionen, utöver att fortsätta arbetet med miljöledningssystemet, 
är att informationskampanjer rörande kommunens miljöarbete bör följas upp. 

 Svar på granskningen   

Kommunstyrelsen lämnade den 31 januari 2018 svar på granskningen. Svaret beskriver 
kortfattat hur kommunen ämnar åtgärda de brister som identifierats i rapporten.  

Av svaret framgår att kommunen fortfarande arbetar med att införa det miljöledningssystem 
som beskrevs i granskningsrapporten. Tidsplanen för detta beräknas vara våren 2019. 
Införandet sker med anledning av behovet att ta ett nytt grepp för att förankra och öka 
medvetenheten kring miljöarbetet. Av kommunstyrelsens svar framgår också att arbete 
pågår med att ta fram en plan för hållbar utveckling för Upplands-Bro kommun. Planen ska 
ersätta miljöplanen och beräknas tas upp för beslut 2018. 

Angående utvärdering av informationskampanjer beskrivs att dessa genomförs i samarbete 
med kommunikationsstaben inom ramen för utarbetade kommunikationsplaner. Det nya 
miljöledningsarbetet kommer att beakta både intern och extern kommunikation. 

 Uppföljning av vidtagna åtgärder  

Kommunen har infört Svensk Miljöbas miljöledningssystem och blivit diplomerade för arbetet. 
Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera en organisations miljöarbete. 
Svensk Miljöbas miljöledningssystem innehåller krav på analys, genomförande, kontroll och 
uppföljning. Som del i arbetet har bland annat samtliga medarbetare i kommunen genomgått 
en miljöutbildning. 
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Kommunledningskontoret arbetar nu med att göra om budgetprocessen, varav en del i 
revideringsarbete är att inkludera miljömålen i budgetprocessen. De har tagit hjälp av 
Miljöbarometern för att ta fram miljömål som ska fungera bättre än de tidigare målen och 
som nu ska arbetas in i styrprocessen.  

Plan för hållbar utveckling har ännu inte fastställts utan Miljöplan 2010-2030 är fortfarande 
styrande dokument. 

 Sammanfattande bedömning  

Rekommendationerna har sammanfattats i en rekommendation då flertalet av 
rekommendationerna berör samma område.   

Rekommendation 

Åtgärdad 

Kommentar 

Ja 
Del
vis 

Nej 

Inga konkreta 
rekommendationer 
lämnades i granskningen 
eftersom 
kommunstyrelsen redan 
hade påbörjat en 
omstrukturering av 
miljöarbetet.  

 X  

Kommunstyrelsen har infört Svensk Miljöbas 
miljöledningssystem och blivit diplomerade. Fortsatt 
arbete pågår i samband med översyn av 
budgetprocessen för att förbättra mål och indikatorer 
på området. Miljöplan är fortsatt gällande i sin tidigare 
form. 

 

7. Intern kontroll inom utbildningsnämnden och socialnämnden  

Granskningens syfte var att bedöma huruvida den interna kontrollen inom 
utbildningsnämnden och socialnämnden är tillräcklig. Den övergripande bedömningen var att 
det arbete som bedrivs inom utbildningsnämnden och socialnämnden vad gäller den interna 
kontrollen inte är helt tillräcklig. Med utgångspunkt från granskningens iakttagelser lämnades 
följande rekommendationer:  

 Nämnderna ska fortsätta det arbete med uppstramning av den interna kontrollen i 

form av angreppssätt, planer och uppföljning som påbörjats i kommunen. Detta 

borgar för ett enhetligt angreppssätt och en bra överblick inom området framöver.  

 Nämnderna ska bättre ”knyta ihop” arbetet med väsentlighets- och riskanalys och 

internkontrollplan än vad som hittills varit fallet. Som grund för väsentlighets- och 

riskanalysen kan t ex mål, uppdrag, kvalitetsarbete, egengranskning och 

ledningssystem finnas.  

 Politikerna i nämnderna ska få en utbildning i intern kontroll. Några utbildningar har 

inte hållits på lång tid.  

 Nämnderna ska fastställa anvisningar för arbetet med intern kontroll. Dessa ska vara 

anpassade till respektive nämnds förutsättningar och förhållanden och ska 

uppdateras årligen.  
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 Det ska säkerställas att internkontrollplan fastställs och följs upp i respektive nämnd 

varje år.  

 Svar på granskning  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden lämnade den 23 januari 2018 ett svar på granskningsrapporten. Svaret 
beskriver kortfattat hur kommunen ämnar åtgärda de brister som identifierats i rapporten.  

Det framgår att utbildningsnämnden är medvetna om utvecklingsområdena som revisionen 
pekar på. I svaret framgår det att ett arbete pågår för att förbättra arbetet med intern kontroll 
för hela kommunen. Kommunen har anställt en ny controller med särskilt ansvar för att 
tydliggöra och förbättra rutiner för den interna kontrollen för alla nämnder. 
Utbildningskontoret är noga med att fastställa och följa upp de kontrollområden som 
identifieras i utbildningsnämnden varje år. I samband med detta informerar och utbildar 
utbildningskontoret nämnden i arbetet med intern kontroll.  

Socialnämnden 

Socialnämnden lämnade den 19 februari 2018 ett svar på granskningsrapporten. 
Socialnämnden svarar att deras nuvarande arbete med intern kontroll utgår ifrån nämndens 
ledningssystem som följer SOFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Utöver ledningssystemet så tas även moment ifrån de verksamhetsuppföljningar samt 
egenkontroller som har skett inom verksamheterna. De moment och den granskning som 
ingår i socialnämndens interna kontroll är bland annat budget och verksamhetsstyrning, 
egenkontroller, riktlinjer, kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse, 
kvalitetsuppföljningar enligt SOFS 2011:9 och HSL, loggkontroller och ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. 

Socialnämnden instämmer i rekommendationen om att de saknas en utförlig riskbedömning i 
sin interna kontrollplan, riskbedömningen sker idag i verksamheternas kvalitetsberättelse, 
som även den redovisas till nämnden årligen. Väsentlighet- och riskanalys är ett 
förbättringsområde inom nämndens interna kontroll.  

Socialnämnden har precis startat upp ett arbete med att se över nämndernas interna kontroll. 
Syftet med arbete är dels att se till att samtliga nämnderna genomför sin interna kontroll 
likvärdigt och dels att intern kontrollen sker i verksamhetssystemet Stratsys. Socialkontoret 
välkomnar detta arbete och ser framemot kontorsövergripande processer. Socialnämnden 
bedömer att Stratsys kommer att förenkla och förtydliga de väsentlighets- och riskanalyser 
som krävs för en kvalitativ internkontroll där exempelvis kvalitetsarbete och uppdrag knyts 
ihop med de kontrollområden som identifierats. Stratsys gör det enklare för respektive kontor 
att analysera verksamhetens risker, kartlägga våra kontrollmoment och planera samt 
ansvarsfördela handlingsplaner och aktiviteter för att säkerställa en effektiv styrning.   

Likt utbildningsnämnden svarar socialnämnden att det kontorsövergripande arbetet leds av 
en controller på ekonomistaben som arbetar med att tydliggöra de rutiner som finns gällande 
intern kontroll i kommunen samt för att underlätta implementeringen av dessa på respektive 
kontor.  

 Uppföljning av vidtagna åtgärder  

Kommungemensamma åtgärder 
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För att tydliggöra och förbättra rutinerna avseende den interna kontrollen inleddes hösten 
2017 ett införandeprojekt i planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys gällande arbetet 
med intern styrning och kontroll. Syftet med projektet var att skapa ett mer likformigt 
arbetssätt som genomförs systematiskt där fokus även är på verksamhetsrisker. I projektet 
blir dokumenterad riskinventering samt risk- och väsentlighetsanalys en del av planeringen 
och beslutsunderlaget. Projektet har genomförts för att förenkla, effektivisera och tydliggöra 
kommunens arbete med intern styrning och kontroll. Detta genom att skapa en gemensam 
struktur för såväl planering som uppföljning, vilket ger förutsättningar att utveckla 
kommunens arbete med intern styrning och kontroll. Inför genomförandet av projektet utgick 
kommunen utifrån hur de flesta av Stratsys kommunkunder arbetar med intern kontroll och 
utifrån det gjordes modifieringar i strukturen med utgångspunkt i kommunens reglemente och 
arbetssätt. I projektgruppen var representanter från såväl socialkontoret som 
utbildningskontoret. Ett testtillfälle genomfördes när strukturen var uppsatt för att samla in 
feedback från deltagarna i projektgruppen för att utifrån det kunna göra ytterligare några 
justeringar i modellen. År 2019 var första året som internkontrollplanerna upprättades enligt 
den nya processen i Stratsys. Projektet infördes i syfte att införa en likartad intern kontroll i 
kommunens alla nämnder.  

Nämndernas internkontrollplaner upprättas numera med utgångspunkt i risk- och 
väsentlighetsanalyser. För att förbättra rutiner för intern kontroll upprättar kommunen en plan 
för intern styrning och kontroll som består av tre steg som genomförs i planerings- och 
uppföljningsverktyget Stratsys. Första steget handlar om att upprätta bruttolista av 
identifierade risker, andra steget handlar om att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser 
och tredje steget handlar om att skapa kontrollmoment och/eller åtgärder till de risker som 
valts att prioritera i steg 2.  

Äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och arbetslivsnämnden har 2019 genomfört 
internkontroll i budget- och verksamhetssystemet Stratsys, där fokus är att identifiera och 
analysera risker samt att planera kontrollmoment och åtgärder.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningskontoret har haft utbildning för utbildningsnämnden i samband med 
nämndsammanträde den 13 november 2018. Där ingick även beskrivning av det nya 
arbetssättet med riskbedömning. Utbildningsnämnden har alltid fastställt årlig 
internkontrollplan och gör det fortsättningsvis. Däremot har nya rutiner skapats och nytt sätt 
att genomföra riskbedömningar i Stratsys. I Stratsys finns anvisningar för hur arbetet ska 
ske. Utbildningskontorets ledningsgrupp ansvarar för att genomföra riskbedömningen.  

I takt med att en ny controller tagit över ansvaret för intern kontroll i hela kommunen har 
arbetet fungerat bättre då de nu har en bättre grund för vilka punkter som ska ingå i 
kontrollplanen.  

Motsvarande arbete gäller gymnasie- och arbetslivsnämnden, som vid tidpunkten för den 
ursprungliga granskningen ingick i utbildningsnämnden. 

Socialnämnden 

Under 2019 har avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd presenterat för kontorets 
ledningsgrupp hur en fungerande egenkontroll behöver se ut för att möta kraven enligt 
SOSFS 2011:9. I Stratsys finns nu en mall för egenkontroll som möter kvalitetskraven enligt 
socialtjänstlagens kvalitetsparagraf. I mallen finns mått för vad som ska mätas, vem som 
genomför mätningen, analys av resultat samt åtgärder som ska vidtas i de fall mätningen 
kräver det. Mallen är tänkt att användas på en mer detaljerad enhetsnivå än tidigare 
årsredovisningar i internkontrollplanen och mäta betydligt fler delar än det som tidigare har 
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redovisats avseende aktgranskning. De kontroller som ska genomföras under år 2020 möter 
kvalitetskrav avseende rättssäkerhet, bemötande tillgänglighet och samverkan. Vidare 
planerar socialkontoret att under år 2020 påbörja ett arbete med att upprätta ett fullständigt 
kvalitetsledningssystem enligt SOFS 2011:9. I dagsläget har verksamheterna 
dokumenterade processer och rutiner som visar hur en rättssäker handläggning ska se ut för 
att följa lagkraven. Dock förvaras dessa dokument separerade från varandras enheter vilket 
försvårar samverkan, samsyn och effektivitet.  

Socialchefen ansvarar för att förse nämnden med den kunskap som krävs avseende intern 
kontroll. Under våren 2020 kommer socialnämnden att få en genomgång av kommunens 
arbete med internkontroll. I januari kommer verksamheternas resultat av internkontroll år 
2019 att presenteras samt förslag till internkontrollplan för 2020.  

Motsvarande arbete gäller äldre- och omsorgsnämnden, som vid tidpunkten för den 
ursprungliga granskningen ingick i socialnämnden. 

 Sammanfattande bedömning  

Rekommendation 

Åtgärdad 

Kommentar 

Ja 
Del
vis 

Nej 

Nämnderna ska fortsätta 
det arbete med 
uppstramning av den 
interna kontrollen i form 
av angreppssätt, planer 
och uppföljning som 
påbörjats i kommunen. 
Detta borgar för ett 
enhetligt angreppssätt 
och en bra överblick inom 
området framöver.  

X   

Hösten 2017 inleddes ett införandeprojekt i 
planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys. 
Projektet har genomförts för att förenkla, effektivisera 
och tydliggöra kommunens arbete med intern 
styrning och kontroll. Detta genom att skapa en 
gemensam struktur för såväl planering som 
uppföljning, vilket ger förutsättningar att utveckla 
kommunens arbete med intern styrning och kontroll. 
År 2019 var första året som internkontrollplanerna 
upprättades enligt den nya processen i Stratsys. 
Enligt vår bedömning är revisionens rekommendation 
åtgärdad.  

Nämnderna ska bättre 
”knyta ihop” arbetet med 
väsentlighets- och 
riskanalys och 
internkontrollplan än vad 
som hittills varit fallet. 
Som grund för 
väsentlighets- och 
riskanalysen kan t ex mål, 
uppdrag, kvalitetsarbete, 
egengranskning och 
ledningssystem finnas.  

X   

Nämndernas internkontrollplaner upprättas numera 
med utgångspunkt i risk- och väsentlighetsanalyser i 
planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys. 
Internkontrollplanen består av en plan för intern 
styrning och kontroll som utgår från tre steg. Första 
steget handlar om att upprätta bruttolista av 
identifierade risker, andra steget handlar om att 
genomföra risk- och väsentlighetsanalyser och tredje 
steget handlar om att skapa kontrollmoment och/eller 
åtgärder till de risker som valts att prioritera i steg 2. 
Enligt vår bedömning är revisionens rekommendation 
åtgärdad.  

Politikerna i nämnderna 
ska få en utbildning i 
intern kontroll. Några 

 X  
Utbildningskontoret har haft utbildning för 
utbildningsnämnden i samband med 
nämndsammanträde den 13 november 2018. Där 
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utbildningar har inte hållits 
på lång tid.  

ingick även beskrivning av det nya arbetssättet med 
riskbedömning.  

Socialchefen ansvarar för att förse nämnden med 
den kunskap som krävs avseende intern kontroll. 
Under våren 2020 kommer socialnämnden att få en 
genomgång av kommunens arbete med 
internkontroll. 

Vi rekommenderar fortsatt att alla politiker genomgår 
en anpassad utbildning i intern kontroll minst varje 
mandatperiod. 

Nämnderna ska fastställa 
anvisningar för arbetet 
med intern kontroll. Dessa 
ska vara anpassade till 
respektive nämnds 
förutsättningar och 
förhållanden och ska 
uppdateras årligen. 

X   

Utbildningsnämnden har alltid fastställt årlig 
internkontrollplan och gör det fortsättningsvis. I 
Stratsys finns anvisningar för hur arbetet ska ske 
samt framgår det vilka punkter som ska ingå i 
kontrollplanen. Utbildningskontorets ledningsgrupp 
ansvarar för att genomföra riskbedömningen. 
Utbildningskontoret är noga med att fastställa och 
följa upp de kontrollområden som identifieras i 
utbildningsnämnden varje år.  

Socialnämndens arbete med intern kontroll utgår från 
ledningssystemet som följer SOFS 2011:9 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Vidare utgår socialnämndens interna kontrollplan från 
verksamhetsuppföljningar som har skett inom 
verksamheterna. Socialkontoret redovisar den interna 
kontrollplanen till socialnämnden som årligen följer 
upp den.  

Enligt vår bedömning är revisionens rekommendation 
åtgärdad. 

Det ska säkerställas att 
internkontrollplan 
fastställs och följs upp i 
respektive nämnd varje 
år.  

 

X   

År 2019 var första året som internkontrollplanerna 
upprättades enligt den nya processen i Stratsys. 
Utbildningsnämnden har fastställt årlig 
internkontrollplan och gör det fortsättningsvis. 
Utbildningskontoret följer upp de kontrollområden 
som identifierats i utbildningsnämnden varje år. 
Socialkontoret redovisar den interna kontrollplanen 
som följs upp av socialnämnden årligen. Intern 
kontrollplanen utgår från risk- och 
väsentlighetsanalyser. Enligt vår bedömning är 
revisionens rekommendation åtgärdad.   

 

8. Styrelsearbetet i de kommunalägda bolagen  

Granskningens syfte var att bedöma om bolagsstyrelserna har förutsättningar för att bedriva 
ett ändamålsenligt arbete i förhållande till Aktiebolagslagen och Kommunallagen. 
Granskningen har avgränsats till en granskning av Upplands-Bro Kommunföretag AB, AB 
Upplands-Bro och Kommunfastigheter AB. Den övergripande bedömningen var att 
styrelserna endast delvis har förutsättningar för att bedriva ett ändamålsenligt arbete i 
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förhållande till Aktiebolagslagen och Kommunallagen. Med utgångspunkt från granskningens 
iakttagelser lämnades följande rekommendationer 

 Fortsätta arbetet med utbildning av styrelsen.  

 Initiera ett arbete kring hur styrelsens arbetsformer ska ske. 

 Överväga om ett mer systematiskt arbete med risker bör ske på styrelsenivå.  

 Kommunstyrelsen ska årligen redovisa hur den utövar sin uppsiktsplikt enligt 

kommunallagen 6 kapitel.  

 Svar på granskning  

Granskningsrapporten överlämnades för beaktande utan anmodan om svar.  

 Uppföljning av vidtagna åtgärder  

Avseende den första rekommendationen om att fortsätta arbetet med utbildning av styrelsen 
har Upplands-Brohus haft en heldags styrelseutbildning den 13 februari 2019. Då bjöd man 
in alla ledamöter och suppleanter i kommunens bolag till en heldags styrelseutbildning. En 
uppföljning av denna planeras då alla suppleanter inte var tillsatta. Vidare kommer man ha 
regelbundna styrelseutbildningar för såväl nya som mer erfarna ledamöter.  

Angående rekommendationen om att initiera ett arbete kring hur styrelsens arbetsformer ska 
ske har ett grupparbete med Upplands-Brohus samt Kommunfastigheter styrelse genomförts 
den 24 april 2018 i syfte att utreda hur styrelsens arbetsformer ska se ut. Resultatet av 
arbetet blev bland annat att styrelsen önskade ett årligt temamöte där styrelsen fördjupar sig 
i en aktuell fråga, att man får en bättre kunskap om fastighetsbeståndet i respektive bolag 
och att man arbetar mer med omvärldsanalyser.  

Ett annat förslag var att ha gemensamma projektgenomgångar för de två bolagen.  

Under 2019 hade styrelserna Upplands-Brohus samt Kommunföretag ett gemensamt möte 
där temat var investeringar och underhåll. Efter diverse genomgångar av bland annat 
Samhällsbyggnadskontorets chef, Mathias Rantanen, som berättade om vilka 
exploateringsplaner som finns i kommunen så arrangerades en busstur för att se stora delar 
av vårt bestånd i bolagen. Alla styrelsemedlemmar fick även ett kompendium med 
information om fastigheterna i respektive bolag.  

Upplands-Brohus genomförde en strategikonfens den 10 – 11 september 2019 med 
styrelsen för Upplands-Brohus. Starten på konferensen var en framtidsspaning av Mia 
Wahlström, Tyréns, om vilka framtida trender man ser framåt och som Upplands-Brohus bör 
förhålla sig till. Vidare arbetade man med ett förslag till affärsplan 2020 – 2022 samt med 
tillhörande fastighetsstrategi.  

Gällande rekommendation om att överväga ett mer systematiskt arbete med risker så 
initierades sommaren 2018 ett arbete med att analysera risker i verksamheten för de båda 
bolagen. Utifrån riskanalysen skapades en internkontrollplan Styrelsens för respektive bolag 
som fastställdes den 11 september 2018. Internkontrollplanen följs upp löpande och 
redovisas för styrelsen i samband med tertialboksluten. På styrelsemötet den 11 september 
2019 fastställdes kontrollplanen för 2020.  

Utöver internkontrollplanen upprättas riskanalyser löpande när risker uppstår som inte går att 
förutse i samband med upprättandet av de årliga internkontrollplanerna.  
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 Sammanfattande bedömning  

Rekommendation 

Åtgärdad 

Kommentar 

Ja 
Del
vis 

Nej 

Fortsätta arbetet med 
utbildning av styrelsen  

X   

Upplands-Brohus har haft en heldags 
styrelseutbildning den 13 februari 2019 för alla 
ledamöter och suppleanter i kommunens bolag. En 
uppföljning av denna planeras då alla suppleanter 
inte var tillsatta. Vidare planerar Upplands-Brohus att 
ha regelbundna styrelseutbildningar för såväl nya 
som mer erfarna ledamöter. Enligt vår bedömning är 
revisionens rekommendation åtgärdad.  

Initiera ett arbete kring 
hur styrelsens 
arbetsformer ska ske 

X   

Ett grupparbete med Upplands-Brohus och 
Kommunfastigheter har skett i syfte att utreda hur 
styrelsens arbetsformer ska se ut. Resultatet av 
arbetet blev bland annat att styrelsen önskade ett 
årligt temamöte där styrelsen fördjupar sig i en aktuell 
fråga, för att få bättre kunskap om 
fastighetsbeståndet i respektive bolag och för att 
arbeta mer med omvärldsanalyser. Ett annat förslag 
var att ha gemensamma projektgenomgångar för de 
två bolagen. Enligt vår bedömning har ett arbete 
kring hur styrelsens arbetsformer ska ske initierats. 
Rekommendationen bedöms vara åtgärdad.  

Överväga om ett mer 
systematiskt arbete med 
risker bör ske på 
styrelsenivå 

X   

Sommaren 2018 initierades ett arbete med att 
analysera risker i verksamheten för de båda bolagen. 
Utifrån riskanalysen skapades en internkontrollplan 
Styrelsens för respektive bolag som fastställdes den 
11 september 2019. Internkontrollplanen följs upp 
löpande och redovisas för styrelsen i samband med 
tertialboksluten. På styrelsemötet den 11 september 
2019 fastställdes intern kontrollplanen för 2020. 
Vidare upprättas riskanalyser löpande när risker 
uppstår som inte går att förutse i samband med 
upprättandet av de årliga internkontrollplanerna. 
Enligt vår bedömning är revisionens rekommendation 
åtgärdad.  

 

 

Januari 2020 

 

Nina Högberg, EY  Fatima Syed, EY 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av upphandling

 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     

 

 

Upplands-Bro kommun 

Granskning av upphandling 

 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av upphandling

 

 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer ..................................................... 1 

1. Inledning ..................................................................................................................... 2 
 Bakgrund ................................................................................................................. 2 
 Syfte och revisionsfrågor ......................................................................................... 2 
 Revisionskriterier ..................................................................................................... 2 
 Ansvariga styrelser .................................................................................................. 2 
 Metod ...................................................................................................................... 2 

2. Revisionskriterier ....................................................................................................... 3 
 Lagen om offentlig upphandling .............................................................................. 3 

2.1.1. Krav på dokumentation vid direktupphandling .................................................. 3 
 Upphandlingspolicy ................................................................................................. 4 

3. Organisation och styrning ......................................................................................... 4 
 Kommunens upphandlingsfunktion stödjer och samordnar ...................................... 4 
 Lokala styrdokument kompletterar övergripande rättsregler .................................... 5 

3.2.1. Policy och tillämpningsanvisningar ................................................................... 5 
3.2.2. Riktlinjer för direktupphandlingar ...................................................................... 5 
3.2.3. Avtalsförvaltning i Upplands-Bro kommun ........................................................ 6 
3.2.4. Delegationsförteckningar .................................................................................. 6 
3.2.5. Skriftliga vägledningar och guider ..................................................................... 6 

 Bedömning .............................................................................................................. 6 

4. Utbildning och systemstöd ....................................................................................... 7 
 Utbildning riktar sig till främst till chefsnivån............................................................. 7 
 Kommunen har övergått till nytt systemstöd ............................................................ 7 
 Bedömning .............................................................................................................. 8 

5. Uppföljning av upphandlingar ................................................................................... 8 
 Trohet mot avtal följs upp genom stickprov ............................................................. 8 
 Priskontroll .............................................................................................................. 8 
 Uppföljning av direktupphandlingar ......................................................................... 9 
 Inköpsmönsteranalyser ........................................................................................... 9 
 Bedömning .............................................................................................................. 9 

6. Granskning av annonserade upphandlingar ............................................................ 9 
 Övriga iakttagelser från granskade upphandlingar .................................................10 

7. Granskning av direktupphandlingar ........................................................................11 

8. Svar på revisionsfrågor ............................................................................................12 

9. Källförteckning ..........................................................................................................14 

Bilaga 1. Utgångspunkter för granskningen av annonserade upphandlingar ...............15 
 

 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av upphandling

 

 

1 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av 
kommunens upphandlingsarbete i syfte att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och 
rutinernas ändamålsenlighet.  

Vår sammanfattande bedömning är att upphandlingsrutinerna i kommunen behöver stärkas. 
Granskningen visar att flera genomförda direktupphandlingar står i konflikt med kommunens 
interna regelverk och kan överträda bestämmelserna i LOU. Otillåten direktupphandling kan 
resultera i att avtalet ogiltigförklaras i domstol och att den upphandlande myndigheten får 
betala en upphandlingsskadeavgift. Härutöver finns tydliga brister i hur kommunen 
samordnar kontorens direktupphandlingar. För närvarande behöver kontoren inte samråda 
med upphandlingsfunktionen innan inköp utanför befintliga avtal och upphandlingsfunktionen 
har inte fullständig översikt över samtliga direktupphandlingar som genomförs. Dessa rutiner 
behöver stärkas för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överstigs och att inköp 
inte genomförs inom områden där ramavtal finns.  

I kommunens chefsutbildning ingår information om offentlig upphandling. Härutöver kan 
kontoren på eget initiativ beställa utbildningsinsatser till den egna personalen från 
upphandlingsfunktionen. Det har under de senaste åren genomförts flera riktade utbildningar 
av detta slag. Vår bedömning är att nuvarande struktur för fortbildning är godtagbar, men att 
det kan stärkas genom att koppla inköpsbehörigheten till genomförd upphandlingsutbildning.  

Kommunen hade tidigare en heltidstjänst avsatt för utveckling av uppföljning och kontroll 
avseende inköp. Efter att personen med denna uppgift lämnade sin tjänst har arbetet 
avstannat. I kommunstyrelsens internkontrollplan finns vissa kontrollmoment med bäring på 
upphandling. Det finns emellertid mer att önska. Enligt vår bedömning behöver kommunen 
stärka inköpsanalysarbetet och uppföljningen av nyckeltal. Dessa två områden är väsentliga 
för att utveckla kommunens strategiska arbete med att göra goda affärer. Av föregående års 
rapportering av den interna kontrollen framgår allvarliga brister i genomförandet av 
direktupphandlingar. Trots det plockades denna risk bort från de prioriterade riskerna i 2019 
års internkontrollplan.  

Kommunen har upprättat ett i allt väsentligt ändamålsenligt internt regelverk för upphandling. 
Vi rekommenderar dock att nämndernas delegationsförteckningar harmoniseras och att 
kommunens riktlinjer för direktupphandling revideras utifrån Konkurrensverkets krav på 
riktlinjer för direktupphandlingar samt utifrån deras skrift om vad som bör ingå i 
dokumentationen av direktupphandlingar.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Stärka uppföljningen av kommunens inköp, både avseende inköpsmönster och 

direktupphandlingar.  

 Säkerställa att samordningen mellan kontoren förbättras avseende inköp utanför 

befintliga avtal.  

 Tillse att inköpsbehörighet kopplas till genomförd utbildning i LOU.  

 Upprätta ett kommungemensamt förhållningssätt kring vad som ska ingå i 

nämndernas delegationsförteckningar avseende upphandling.  

 Revidera riktlinjerna för direktupphandling utifrån Konkurrensverkets krav på riktlinjer 

för direktupphandlingar samt skrift om vad som bör ingå i dokumentationen av 

direktupphandlingar.  
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1. Inledning 

 Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. Lagen kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet. Den 
tydliggör även att offentlig verksamhet vid upphandling ska behandla leverantörer på ett 
konkurrensfrämjande, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. 

Kommunen upphandlar årligen varor och tjänster till stora belopp. Det är därför viktigt att 
kommunens upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och med 
ändamålsenliga rutiner. Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd riskanalys för 2019 
beslutat att genomföra en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas 
ändamålsenlighet. Följande frågor besvaras: 

 Genomförs och dokumenteras annonserade upphandlingar enligt LOU och 

kommunens regelverk?  

 Genomförs direktupphandlingar enligt LOU:s och kommunens regelverk, inklusive 

dokumentationskrav för direktupphandlingar? 

 Har upphandlare samt inköpare/beställare tillgång till relevant stöd, information och 

verktyg och är de rätt utbildade för att uppfylla sina uppdrag? 

 Finns rutiner för uppföljning av kommunens efterlevnad av ingångna (ram)avtal? 

 Finns rutiner för uppföljning av efterlevnad av reglerna för direktupphandlingar? 

 Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Lagen om offentlig upphandling  

 Kommunens upphandlingspolicy 

 Konkurrensverkets rekommendationer  

 Ansvariga styrelser 

Granskningen avser kommunstyrelsen.  

 Metod 

Granskningen genomförs genom intervjuer, dokumentstudier och stickprov av genomförda 
upphandlingar. Intervjuer har genomförts med upphandlingsstrateg, upphandlade på 
upphandlingsfunktionen, utvecklingschef och stabschef för utvecklingsstaben. Rapporten har 
faktakontrollerats av samtliga intervjuade, bortsett från upphandlingsstrategen som avslutade 
sin tjänst innan rapporten var färdigställd.  
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Granskade dokument framgår av källhänvisningen i slutet av rapporten. Vi har stickprovsvis 
granskat två annonserade upphandlingar och fem direktupphandlingar genomförda under 
2018. Upphandlingarna har granskats utifrån LOU:s bestämmelser, kommunens interna 
regelverk och Konkurrensverkets rekommendationer.  

2. Revisionskriterier 

 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

Av lagen om offentlig upphandling framgår att upphandlande myndigheter ska behandla 
leverantörer likvärdigt och icke-diskriminerande samt genomföra upphandlingar på ett öppet 
sätt. Vid upphandlingar ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 
iakttas. 

Tillvägagångssättet för upphandling varierar beroende på typ av tjänst och huruvida 
avtalsvärdet faller över eller under vissa givna tröskelvärden. I normalfallet genomförs 
upphandling antingen genom ett öppet förfarande där alla leverantörer får lämna anbud, eller 
genom ett selektivt förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men den 
upphandlande myndigheten gör ett urval av vilka anbudssökande som får lämna anbud. 
Under särskilda förhållanden får andra förfaranden användas. Om avtalets uppskattade 
värde inte överstiger 586 907 kr kan den upphandlande myndigheten direktupphandla. Det 
finns inga juridiska formkrav för hur annonsering ska ske inom ramen för en 
direktupphandling, men om värdet överstiger 100 000 kr gäller att organisationen ska ha 
riktlinjer för direktupphandling samt att upphandlingen dokumenteras. 

Kommunen har möjlighet att upphandla ramavtal som reglerar hur en eller flera 
upphandlande myndigheter har möjlighet att tilldela kontrakt till en eller flera leverantörer 
under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda 
värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid, i normalfallet högst fyra 
år. Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna inte väsentligt 
avvika från villkoren i ramavtalet. 

I lagen finns ett antal specifika krav på upphandlingsförfarandet. Sådana krav återges 
tillsammans med granskningens resultat för att göra rapporten lättare att följa. 

2.1.1. Krav på dokumentation vid direktupphandling  

Lagen om offentlig upphandling tillåter att kommunen direktupphandlar om avtalets värde 
inte överstiger 586 907 kr (2018). Beloppsgränsen gäller det totala kontraktsvärdet, vilket 
innebär att samtliga inköp av samma typ inom hela kommunen ska sammanvägas. Det finns 
inga juridiska formkrav för hur annonsering och tilldelning ska ske, men om värdet överstiger 
100 000 kr gäller att organisationen ska ha riktlinjer för direktupphandling samt att 
upphandlingen dokumenteras. Enligt Konkurrensverkets bedömning utgör följande punkter 
ett minimum för att uppfyllnad av dokumentationsplikten: 

• Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer. 

• Avtalsföremålet. 

• Avtalets löptid och uppskattade värde samt när avtalet ingicks. 

• Om och hur konkurrensen togs till vara. 

• Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud. 

• Vilken leverantör som tilldelades avtalet. 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av upphandling

 

 

4 

• Det viktigaste skälet för tilldelningen.1 

I syfte att klargöra vilka dokumentationskrav som föreligger har Konkurrensverket tagit fram 

en dokumentationsblankett för direktupphandlingar. Denna eller motsvarande blankett bör 

enligt Konkurrensverket fyllas i för varje inköp.  

 Upphandlingspolicy 

Kommunens upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige i februari 2016 och innehåller 
de principer som utöver gällande rättsregler ska gälla för kommunens upphandlingar. Av 
policyn framgår att kommunen ska sträva mot att ställa tydliga och väldefinierade krav inom 
prioriterade upphandlingsområden i enlighet med beslutade mål i rådande miljöplan och 
rutiner för hållbar upphandling samt andra för kommunen relevanta handlingsplaner. All 
upphandling och inköp ska präglas av långsiktig helhetssyn för samordnade upphandlingar, 
stimulerad konkurrens, engagerad kompetens och professionalitet. 

Kollektivavtalsvillkor ska vara förutsägbara, tydliga och preciserade och ställas som särskilda 
kontraktsvillkor i de upphandlingar det är möjligt. De ska följas upp under avtalstiden. Vidare 
ska kommunen inför varje upphandling beakta möjligheten att dela upphandlingen i fler delar 
där så är möjligt. 

Av policyn framgår att ramavtal ska tecknas i största möjliga utsträckning. Innan inköp och 
eventuell upphandling sker skall alltid förekomsten av ramavtal kontrolleras. Finns ramavtal 
skall dessa användas. Kommunstyrelsen ansvarar för och samordnar kommungemensamma 
upphandlingar (ramavtal). Respektive nämnd ansvarar för verksamhetsspecifika 
upphandlingar. Respektive kontorschef ansvarar för att upphandling sker enligt gällande 
lagar och förordningar, samt följer kommunens mål, riktlinjer, rutiner och policys. 
Upphandlingsfunktionen ska på ett effektivt sätt informera berörda vilka ramavtal som gäller. 

Direktupphandling skall inte genomföras när Upplands-Bro kommun har ramavtal tecknade 
av kommunen eller annan upphandlande myndighet (t.ex. SKL Kommentus och 
Kammarkollegiet), för den aktuella varan eller tjänsten. Ramavtalen skall finnas förtecknade 
på Upplands-Bro kommuns intranät.  Direktupphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer 
för direktupphandling. 

Uppföljningen ska göras av den verksamhet som är ansvarig för avtalet. Verksamheterna 
ska kontinuerligt följa upp avtalet under avtalstiden för att säkerställa att åtaganden som 
omfattas av avtalet följs.  

3. Organisation och styrning  

 Kommunens upphandlingsfunktion stödjer och samordnar  

Upphandlingsfunktionen är organiserad under kommunledningskontorets utvecklingsstab 
och ansvarar för samt samordnar kommungemensamma upphandlingar. Respektive nämnd 

                                                

1 En myndighet som inte kan visa att avtal har tilldelats i enlighet med regelverket kan riskera att 
avtalet ogiltigförklaras i domstol och kan även åläggas att betala upphandlingsskadeavgift. Det är 
därför viktigt att myndigheter dokumenterar att upphandlingen gått till i enlighet med lagstiftningen 
och bakgrund till eventuella direktupphandlingar. 
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ansvarar för verksamhetsspecifika upphandlingar. Dessa genomförs dock vanligtvis ofta i 
samarbete med upphandlingsenheten.  

Upphandlingsfunktionen är en stöd- och specialistfunktion för upphandling och uppföljning. 
På enheten arbetar två heltidsanställda med upphandling och i nuläget är en tredje 
upphandlingstjänst vakant. Förutom att upphandlarna är direkt involverade i flera 
upphandlingsprocesser bistår de även med rådgivning till kontoren. De upphandlingar som 
annonseras ska genomföras tillsammans med upphandlingsfunktionen. Det finns ingen 
intern uppdelning på upphandlingsfunktionen avseende vilka typer av upphandlingar 
personalen arbetar med eller gentemot vilka kontor.    

Enheten bidrar med stödjande kompetens, men den faktiska sakkompetensen och ansvar för 
vad som bör upphandlas finns hos förvaltningarna. Intervjuade upplever att 
upphandlingsfunktionen överlag har tillräckliga personalresurser för att klara sitt uppdrag. En 
intervjuperson önskar att upphandlingsfunktionen haft möjlighet att vara mer delaktig i 
framtagandet av förfrågningsunderlag. I nuläget åligger ett stort ansvar på kontoren eftersom 
personal från upphandlingsfunktionen inte alltid sitter med i projektgruppen som tar fram 
förfrågningsunderlaget.    

Under 2018 var en heltidstjänst särskilt avsatt för utveckling av uppföljning och kontroll 
avseende upphandlingar. På grund av personalbyten har detta uppdrag dock fallit bort. I 
nuläget finns ingen tjänst särskilt avsatt för uppföljning och kontroll.   

 Lokala styrdokument kompletterar övergripande rättsregler  

Utöver gällande rättsregler styrs kommunens upphandlingsverksamhet av ett antal lokalt 
framtagna styrdokument. Dessa finns samlade på kommunens intranät. Enligt 19 kap. 7 § 
ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för genomförande av 
direktupphandling. Utöver detta finns inga ytterligare lagkrav avseende förekomsten av 
styrdokument.  

3.2.1. Policy och tillämpningsanvisningar  

I kommunens upphandlingspolicy anges de övergripande principerna och 
ansvarsfördelningen för upphandlingsområdet (se avsnitt 2.2). Till upphandlingspolicyn har 
kommunledningskontoret tagit fram tillämpningsanvisningar2 som syftar till att komplettera 
och förtydliga policyn. Tillämpningsanvisningarna innehåller bland annat vissa förtydliganden 
gällande ramavtal, uppföljning och direktupphandlingar. Noterbart är dock att formuleringarna 
i vissa avsnitt i tillämpningsanvisningarna till stor del sammanfaller med 
upphandlingspolicyns beskrivningar.  

3.2.2. Riktlinjer för direktupphandlingar  

I riktlinjerna för direktupphandling, beslutade av kommunledningsgruppen den 5 november 
2014, finns regler för direktupphandlingsförfarandet. Bland annat finns beskrivet vilken 
kontroll upphandlingsansvarig ska utföra inför en direktupphandling, procedurregler vid olika 
belopp och hur upphandlingen ska dokumenteras. Samtliga direktupphandlingar över 
100 000 kr ska dokumenteras. Minimikravet är att det ska framgå vem som gjort 
upphandlingen, vad upphandlingen avser och värdet av upphandlingen. Prisuppgifter ska, 

                                                

2 Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2016.  
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om det inte finns skäl för något annat, begäras från minst tre leverantörer. 
Direktupphandlingar över 50 000 kr ska göras i kommunens direktupphandlingsmodul.3   

3.2.3. Avtalsförvaltning i Upplands-Bro kommun  

Riktlinjerna för avtalsförvaltning4 innehåller definitioner för olika avtalstyper, vad de syftar till 
och referenser till aktuella lagar. Härutöver regleras inblandade parters ansvar och roller, 
exempelvis avseende vilka uppgifter som åligger upphandlingsfunktionen respektive 
verksamheterna gällande förlängning och avslut av avtal.  

3.2.4. Delegationsförteckningar  

I revisionens granskning av kommunens upphandlingsrutiner (2016) noterades otydligheter i 
nämndernas delegationsförteckningar. Bland annat saknades beloppsgränser för när beslut 
om upphandling ska fattas av kommunstyrelsen och nämnder. I revisionens uppföljande 
granskning (2018) gjordes bedömningen att vissa av dessa brister inte åtgärdats.  

Översyn av delegationsförteckningarna ska genomföras inför varje ny mandatperiod. 
Samtliga delegationsförteckningar är uppdaterade för den nuvarande mandatperioden, med 
undantag för bygg- och miljönämndens. Enligt nämndens sekreterare kommer en revidering 
av delegationsförteckningen förmodligen att tas upp för beslut under våren 2019.  

Trots revideringen av delegationsförteckningarna förekommer fortfarande vissa av de brister 
som anmärkts på i tidigare granskningar. Delegationsförteckningarna skiljer sig väsentligt 
mellan nämnderna avseende beloppsgränser, vilka funktioner som är inköpsbehöriga och 
vilka moment i upphandlingsförfarandet som omfattas. Exempelvis anges i äldre- och 
omsorgsnämndens samt socialnämndens delegationsförteckningar vilka beloppsgränser 
som gäller för socialchef (< 5 prisbasbelopp), avdelningschefer (< 3 prisbasbelopp) 
respektive enhetschefer (< 1 prisbasbelopp). Det kan jämföras med gymnasie- och 
arbetslivsnämndens samt utbildningsnämndens delegationsförteckningar, i vilka det anges 
att enhetschefer får upphandla utan beloppsbegränsning under förutsättning att det är inom 
ramen för fördelade anslag och i enlighet med upphandlingspolicyn. Enligt intervjuad 
upphandlare på upphandlingsfunktionen skulle upphandlingsarbetet underlättas om 
delegationen avseende upphandlingsförfarandet såg mer likartad ut mellan nämnderna.  

3.2.5. Skriftliga vägledningar och guider  

Tidigare hade kommunen en steg-för-stegguide för att genomföra direktupphandlingar. 
Denna avsåg dock processen i det tidigare använda systemstödet e-Avrop. Under våren 
2018 genomförde revisionen en granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter. Av 
granskningen framgår att guiden för direktupphandling var under revidering för att anpassas 
till funktionerna i kommunens nya system Kommers eLite. Vid tiden för genomförandet av 
denna granskning har fortfarande inte guiden anpassats till det nya systemstödet.  

 Bedömning  

Kommunen har genom styrdokument upprättat ett lokalt regelverk för upphandling som i allt 
väsentligt är tydligt och ändamålsenligt. Det finns inget allmängiltigt svar på hur lokala 
regelverk ska utformas och kommuner tillämpar olika modeller. Konkurrensverket har dock 
tagit fram rekommendationer för vad riktlinjerna för direktupphandling bör innehålla. Överlag 

                                                
3 Inloggning till direktupphandlingsmodulen delas ut av kommunens upphandlingsfunktion.  
4 Fastställda av kommundirektören vid kommunledningsgruppen sammanträde den 13 maj 2014.  
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uppfyller kommunens riktlinjer Konkurrensverkets krav. Det saknas emellertid information om 
hur kommunen samordnar sina direktupphandlingar. Granskningen visar att det saknas 
ändamålsenliga rutiner för detta. Det ställs inga krav på att inköpare på kontoren i förväg ska 
informera upphandlingsfunktionen inför inköp utanför ingångna avtal och det finns ingen 
databas med tidigare genomförda direktupphandlingar, som är tillgänglig för inköpbehöriga. 
Dessa typer av rutiner är väsentliga för att säkerställa att beloppsgränsen för 
direktupphandlingar inte överskrids och att direktupphandlingar inte genomförs inom 
områden med tillämpliga ramavtal.     

Vi har även noterat skillnader mellan Konkurrensverkets rekommendation för dokumentation 
av direktupphandlingar och de krav som anges i kommunens egna riktlinjer. 
Konkurrensverket rekommenderar att avtalets löptid, vilka leverantörer som tillfrågades och 
hur många som lämnade anbud ska dokumenteras. Krav på detta saknas i kommunens 
egna riktlinjer. Korrekt dokumentering av direktupphandlingar skulle säkerställas om 
kommunen ställde krav på att Konkurrensverkets framtagna blankett för direktupphandling 
ska användas.    

Att det förekommer skillnader mellan nämnders delegationsförteckningar är i sig ingen brist. 
För en ändamålsenlig styrning bör anpassningar göras utifrån rådande verksamhetsspecifika 
omständigheter. Enligt vår bedömning är dock nämndernas delegationsförteckningar så olika 
utifrån en rad aspekter att det går att ifrågasätta om det överhuvudtaget finns en gemensam 
struktur.  

4. Utbildning och systemstöd  

 Utbildning riktar sig till främst till chefsnivån  

I kommunens chefsutbildning ingår information om upphandling. Härutöver kan 
förvaltningens olika kontor på eget initiativ ansöka om att få gå utbildningskurser i LOU. 
Ibland har upphandlingsenheten bjudit in till utbildningar, men intresset för dem har varit 
måttligt. Inför varje mandatperiod får nämndledamöterna en genomgång om lagar och regler 
som omfattar kommuners angelägenheter. Information om LOU ingår emellertid inte i denna 
utbildning. Det finns inga krav på att inköpsbehöriga ska ha genomgått utbildning i 
upphandling. Det finns inte heller några krav på att inköpsbehöriga ska ha intygat att de tagit 
del av de styrdokument som har bäring på området. 

Kommunen riktar även informationsinsatser externt, till registrerade företag i Upplands-Bro 
kommun. Varje år anordnas en informationsträff med dessa där upphandlingsprocessen 
förklaras. Syftet är att kommunens leverantörer ska få större förståelse för hur 
upphandlingsarbetet går till och de lagar och regler som styr förfarandet.  

 Kommunen har övergått till nytt systemstöd  

Kommunen använder sedan våren 2018 systemverktyget Kommers eLite. I systemet ingår 
upphandlingsstöd, avtalskatalog, avtalshantering, avtalspåminnelser, uppdragshantering 
(beställning av upphandlingsuppdrag), marknadsmodul samt att optioner finns med 
projektmodul och enkätmodul. Även anbudsgivning, steg-för-stegprocesser för leverantörer 
och medarbetare finns i systemet.  

Intervjuade upplever att det är enkelt för användare att genom avtalskatalogen få en bild av 
aktuella ramavtal. Avtalskatalogen innehåller inte genomförda direktupphandlingar. 
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Upphandlingsfunktionen kan dock komma åt direktupphandlingar som genomförts i 
Kommers eLite, det vill säga upphandlingar som överstiger 50 000 kr.  

 Bedömning  

Det är positivt att utbildning i offentlig upphandling ingår i kommunens chefsutbildning samt 
att kontoren på eget initiativ kan beställa utbildningsinsatser till sin personal. Det finns i 
nuläget inga krav på att de med inköpsbehörighet ska ha genomgått utbildning i upphandling. 
För att säkerställa att samtliga inköpare har rätt kompetens bör inköpsbehörigheten kopplas 
till genomförd utbildning i upphandling.  

5. Uppföljning av upphandlingar  

Uppföljning av upphandling kan delas upp i två delar: ekonomisk uppföljning och 
verksamhetsmässig uppföljning. Den ekonomiska uppföljningen berör inköpsmönster, 
prisutveckling och trohet gentemot avtalade leverantörer. Den verksamhetsmässiga 
uppföljningen omfattar om leverantörerna uppfyller avtalade verksamhets- och kvalitetskrav. I 
den här granskningen kommer främst den ekonomiska uppföljningen att behandlas.  

 Trohet mot avtal följs upp genom stickprov  

Vid uppföljning av trohet mot avtal brukar framförallt två nyckeltal vara aktuella att följa. 
Avtalstrohet och leverantörstrohet är två snarlika begrepp som av denna anledning stundtals 
blandas ihop. Leverantörstrohet avser i vilken utsträckning en organisation köper från 
leverantörer med tecknade avtal. Avtalstrohet svarar på andelen inköp av avtalade 
varor/tjänster från korrekt avtalsleverantör. Leverantörstroheten ger med andra ord inte lika 
detaljerad information om organisationers hantering av avtal som avtalstroheten. 
Avtalstroheten är dock svårare att mäta, varför det är vanligt att mätningen genomförs på ett 
antal avgränsade områden.  

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 ingår ett kontrollmoment som avser 
avtalstrohet. Avtalstroheten kontrollerades genom stickprov för december, dels för 
kontorsmaterial (bokfört värde 80 tkr) och dels för möbler (bokfört värde 263 tkr). Resultatet 
visade på att 75 procent av det bokförda värdet av kontorsmateriel hade handlats i enlighet 
med aktuellt ramavtal och 96 procent av det bokförda värdet av möbler hade införskaffats 
genom korrekt avtal.  

Även i internkontrollplanen för 2019 ingår ett kontrollmoment för avtalstrohet. Kontrollen ska 
genomföras genom stickprov. Det finns ingen utvecklad metod i kommunen för att mäta 
leverantörstrohet för kommunen som helhet.   

 Priskontroll  

Det är varken ovanligt eller konstigt att fakturerade priser och avtalade priser skiljer sig från 
varandra. För att ta hänsyn till leverantörers förändrade kostnader över avtalets löptid 
regleras priser utifrån olika typer av index. Det kan dock hända att fakturerade priser inte 
överensstämmer med avtalade prisförändringar. För att upptäcka detta krävs en fungerande 
priskontroll.  

I kommunstyrelsens interkontrollplan för 2018 ingår ett kontrollmoment om priserna 
överensstämmer med avtalet. Kontrollen genomfördes genom ett stickprov av 15 
slumpmässigt utvalda fakturor. Inga avvikelser noterades.  
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I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 finns inte längre priskontroll mellan avtal och 
fakturor med som kontrollmoment. Kontroll av detta ska ske löpande av beställarna. Under 
2019 pågår ett utvecklingsarbete som ska göra det enklare för beställare att se ramavtalen 
och kontrollera vilka priser som gäller.  

 Uppföljning av direktupphandlingar  

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 innefattar ett kontrollmoment avseende 
direktupphandling. Det som kontrollerades var att upphandlingspolicyn följts och att rätt 
system används vid upphandlingar över 50 000 kr. Kontrollen genomfördes genom stickprov 
av en direktupphandling från varje kontor.   

I kontrollen noterades flera avvikelser. Bland annat konstaterades att värdet på en 
direktupphandling översteg direktupphandlingsgränsen och att vid en direktupphandling hade 
anbudsförfrågan inte skickats ut till tillräckligt många leverantörer. I kommunstyrelsens 
interkontrollplan för 2019 ingår inte något kontrollmoment med bäring på direktupphandling, 
trots att resultatet från föregående år visade på allvarliga brister.   

 Inköpsmönsteranalyser  

Inför framtida strategiska inköpsbeslut är det väsentligt att analysera organisationens 
inköpsmönster, vilket ibland brukar benämnas som ”spend-analys”. Kärnan i detta arbete 
handlar om att samla in och analysera inköpsdata avseende vem som köper vad, från vem 
och till viket pris.  

För att utföra denna analys underlättar att ha tillgång till ändamålsenliga systemstöd. Enligt 
intervjuad upphandlare i kommunen saknas dock systemstöd för att genomföra övergripande 
inköpsmönstersanslyser. Det har genomförts vissa analyser av denna karaktär, men enbart 
inom avgränsade områden.  

 Bedömning  

I nuläget saknas tillräcklig uppföljning av kommunens upphandlingar. Framförallt brister 
uppföljningen avseende analys av inköp. Att följa upp inköpsmönster kan bland annat bidra 
till besparingar samt upptäcka och eventuellt förhindra att direktupphandlingsgränsen 
överskrids.  

Utöver uppföljning av inköp finns skäl att i större utsträckning än idag följa upp nyckeltal 
avseende upphandlingsförfarandet. Genom att systematiskt följa indikatorer som till exempel 
antal överprövningar, intern kundnöjdhet och antalet leverantörer som lämnar bud, erhålls 
information som kan användas för att förbättra kommunens upphandlingsarbete.   

6. Granskning av annonserade upphandlingar  

Granskningen utgår från bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och beskrivs 
närmare i bilaga 1. Granskade upphandlingar framgår nedan. 

A. Catering (UH-2017-237) 

B. TV-inspektion, högtrycksspolning och slamsugning (UH-2017-283) 

Den första upphandlingen gäller ett cateringavtal och den andra avser ett avtal gällande TV-
inspektion, spolbilstjänster och slamsugning. Båda upphandlingarna genomfördes enligt ett 
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förenklat förfarande.5 Genomgång av underlag från Catering (A) visar att 
grunddokumentationen är komplett. För upphandlingen av TV-inspektion, högtrycksspolning 
och slamsugning (B) har vi inte fått möjlighet att ta del av underskrivet öppningsprotokoll, 
varför vi inte kan verifiera att anbud har öppnats vid förrättning där minst två personer 
deltagit.  

 

 

 

 

 

Granskningspunkt     A B 

Korrekt upphandlingsförfarande har använts   

Upphandling under tröskelvärden (19. kap. LOU samt övriga tillämpliga bestämmelser)   

Annonsering/inbjudan är korrekt utformad   

Myndigheten har lämnat ut kompletterande upplysningar i tid   

Reglerna för öppnande av anbud har följts   

Kontrakt har tilldelats på korrekt grund   

Berörda parter har underrättats om kontraktstilldelningen   

Avtalsspärren har följts   

Upphandlingens genomförande är korrekt dokumenterad   

Uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt       Ej aktuellt/ ej möjligt att granska  

 Övriga iakttagelser från granskade upphandlingar  

Anbuden i cateringupphandlingen utvärderas utifrån ett jämförelsetal baserat på erbjudna 
priser för cateringvaror och ett eventuellt pålägg baserat på ett smaktest. Pålägget kunde bli 
4 000 kr om det smakade under förväntan, 2 000 kr om det smakade enligt förväntan och 0 

                                                

5 Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska 
lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 
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kr om det smakade bra och över förväntan. Gruppen som genomförde smaktestet utgjordes 
av fem personer som anmält sig frivilligt från de avdelningar som köpte in mest av dessa 
varor. I förfrågningsunderlaget konkretiserades inte vilka kriterier som skulle vara uppfyllda 
för att produkterna skulle vara under, enligt eller över förväntan. Enligt uppgift gavs muntliga 
instruktioner om hur smaktesterna skulle gå till.  

Smaktestets pålägg hade en betydande påverkan på anbudsgivarnas jämförelsetal: utifrån 
medelvärdet för anbudsgivares totalpriser för cateringvaror (5068 kr) innebär ett smakpålägg 
om 2 000 kr en ökning med 39 procent, och ett pålägg om 4 000 kr en ökning med 79 
procent.  

Enligt vår bedömning finns det risk för att utvärderingsmodellen brister i LOU:s krav på 
öppenhet och förutsägbarhet. I förfrågningsunderlaget saknas beskrivning av vad som ska 
uppfyllas för att smaken ska anses vara under, enligt eller över förväntan. Det finns således 
ett utrymme för godtyckliga bedömningar. Risken är då att förfrågningsunderlaget inte ger 
leverantörerna ett tillräckligt gott underlag för att avgöra vad den upphandlande enheten 
tillskriver betydelse vid anbudsutvärderingen.  

7. Granskning av direktupphandlingar 

Vi har stickprovsvis granskat fem nyligen avslutade upphandlingar. I granskningen har vi 
utgått från LOU, Konkurrensverkets rekommendationer för dokumentation av 
direktupphandlingar och kommunens egna riktlinjer. I följande avsnitt beskrivs kortfattat 
respektive direktupphandling samt våra iakttagelser.  

Direktupphandling av trygga tunnlar i Bro 
Upphandlingen avser renoveringsarbeten av tunnlar i Upplands-Bro kommun och omfattar 
cirka 300 kvm fördelat på två tunnlar. Beställare av tjänsten är samhällsbyggnadskontoret. 
Granskningen visar att det uppskattade värdet var 430 000 kr. Trots det har enbart en 
leverantör tillfrågats. Enligt kommunens riktlinjer för direktupphandlingar ska prisuppgifter 
från minst tre leverantörer begäras in vid direktupphandlingar över 50 000 kr, om det inte 
finns skäl för något annat. I övrigt har vi inte noterat några avvikelser utifrån granskningens 
revisionskriterier.  

SBK Kyrkvägen 2 
Upphandlingen omfattar en ombyggnad av befintlig nagelsalong till en kontorslokal. 
Beställare är samhällsbyggnadskontoret. Värdet av kontraktet uppgår till 610 000 kr, vilket 
överstiger tröskelgränsen för direktupphandling. Det finns i detta fall en risk att kommunen 
bryter mot bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Att kontraktsvärdet överstiger 
tröskelvärdet innebär inte automatiskt att fel upphandlingsförfarande använts. Enligt 
Konkurrensverkets beslut dnr 690/2013 anges att ”förutsatt att den upphandlande 
myndigheten, när den uppskattat kontraktsvärdet och därefter valt förfarande, har agerat 
omsorgsfullt och gjort en restriktiv bedömning, är överskridandet inte nödvändigtvis ett brott 
mot bestämmelserna i LOU.” I övrigt har vi inte noterat några avvikelser utifrån 
granskningens revisionskriterier.    

Schemaläggningsprogram för skola  
Upphandlingen avser ett program för schemaläggning för skolan. Utbildningskontoret är 
beställare av tjänsten. Av granskningen framgår att endast en leverantör tillfrågades, trots att 
det uppskattade värdet var 500 000 kr. Enligt kontraktet löper avtalet över 3+1 och uppgår till 
176 900 kr per år. Enligt LOU 5kap. 3 § ska förlängningsklausuler som anges i något av 
upphandlingsdokumenten inbegripas i det totala beloppet som om de hade utnyttjats. Det 
sammanlagda kontraktsvärdet beräknas därför till 707 600 kr, vilket överstiger tröskelvärdet 
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för direktupphandlingar. Det finns således en risk att kommunen bryter mot bestämmelserna 
i lagen om offentlig upphandling. I övrigt har vi inte noterat några avvikelser utifrån 
granskningens revisionskriterier.    

Direktupphandling av wellpappskomprimator  
Upphandlingen avser inköp och service av en wellpappskomprimator till Kretsloppscentralen 
i Skällsta. Beställare är samhällsbyggnadskontoret. Vi har inte noterat några avvikelser 
utifrån granskningens revisionskriterier.  

Direktupphandling av medarbetarenkät  
Upphandlingen avser genomförande en medarbetarenkät inom Upplands-Bro kommun. 
Beställare är tjänsten är kommunledningskontoret. Vi har inte noterat några avvikelser utifrån 
granskningens revisionskriterier.  

 

 

8. Svar på revisionsfrågor 

Fråga Svar 

Genomförs och dokumenteras 
annonserade upphandlingar enligt 
LOU och kommunens regelverk?  

Delvis. I allt väsentligt överensstämmer 
genomförandet och dokumentationen med LOU 
och kommunens regelverk för upphandlingar. På 
grund av bristande dokumentation har vi dock inte 
kunnat verifiera att anbud har öppnats vid 
förrättning där minst två personer deltagit.   

Genomförs direktupphandlingar 
enligt LOU:s och kommunens 
regelverk, inklusive 
dokumentationskrav för 
direktupphandlingar? 

Nej. Granskningen visar att i två av fem granskade 
direktupphandlingar har enbart en leverantör 
tillfrågats. Detta förfarande är i enlighet med LOU 
men strider mot kommunens egna riktlinjer för 
direktupphandling. Vidare har vi noterat att värdet 
av två av de granskade direktupphandlingarna 
överstiger beloppsgränsen för direktupphandlingar. 
Dessa upphandlingar riskerar att stå i strid med 
bestämmelserna i LOU.   

Dokumentationen av granskade 
direktupphandlingar är enligt vår bedömning i 
enlighet med Konkurrensverkets 
rekommendationer.  

Har upphandlare samt 
inköpare/beställare tillgång till 
relevant stöd, information och 
verktyg och är de rätt utbildade för 
att uppfylla sina uppdrag? 

Delvis. I kommunens riktlinjer för direktupphandling 
finns anvisningar för genomförande av 
direktupphandlingar. För att stärka vägledningen till 
inköpare finns dock skäl att ta fram en 
användarguide motsvarande den steg-för-
stegguide som fanns för det tidigare systemstödet.  
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Upphandlingsfunktionen bistår kontoren vid 
upphandlingar. Utifrån intervjupersonernas utsagor 
tycks upphandlingsfunktionen i allt väsentligt ha 
tillräckliga resurser för att stödja verksamheterna 
på ett ändamålsenligt sätt.  

Utbildning i upphandling ingår i kommunens 
chefsutbildning och kontoren kan på egen initiativ 
beställa utbildningsinsatser av 
upphandlingsfunktionen. Enligt vår bedömning 
finns skäl att koppla inköpsbehörigheterna till 
genomförd utbildning i upphandling.  

Finns rutiner för uppföljning av 
kommunens efterlevnad av 
ingångna (ram)avtal? 

Delvis. I kommunstyrelsens internkontrollplan för 
2019 finns kontrollmoment avseende uppföljning av 
ramavtal. Avtalstroheten följs upp genom stickprov 
och skulle kunna göras mer omfattande. 
Kommunen bör utveckla metoder för att stärka 
uppföljningen av avtalsefterlevnaden.  

Finns rutiner för uppföljning av 
efterlevnad av reglerna för 
direktupphandlingar? 

 

Nej. Av uppföljningen av kommunstyrelsens 
föregående års internkontrollplan framkommer 
allvarliga brister i kontorens hantering av 
direktupphandling. Trots det återfinns inget 
kontrollmoment för direktupphandling i 2019 års 
internkontrollplan. I vårt stickprov av 
direktupphandlingar framkommer flera brister, vilket 
visar på behovet av tydligare rutiner och starkare 
kontroll.  

Vad gäller rutiner saknas i nuläget tillräcklig 
samordning mellan kontoren. Det finns ingen rutin 
för att kontoren på förhand ska informera 
upphandlingsfunktionen om kommande 
direktupphandlingar. Härutöver kan 
upphandlingsfunktionen inte övervaka samtliga 
direktupphandlingar som genomförs, eftersom 
direktupphandlingar under 50 000 kr inte behöver 
utföras i Kommers eLite. Dessa två faktorer gör att 
vi bedömer att det saknas tillräckliga rutiner för att 
säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte 
överstigs och att direktupphandlingar inte 
genomförs inom områden med tillämpliga ramavtal.  

 

Kungsängen 16 april 2019 

Herman Rask   Fabian Melin  
EY   EY 
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9. Källförteckning 

 Avtalsförvaltning i Upplands-Bro kommun 

 Delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden  

 Delegationsförteckning för gymnasie- och arbetslivsnämnden  

 Delegationsförteckning för kommunstyrelsen  

 Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden  

 Delegationsförteckning för socialnämnden  

 Delegationsförteckning för tekniska nämnden  

 Delegationsförteckning för utbildningsnämnden  

 Delegationsförteckning för äldre- och omsorgsnämnden  

 Dokumentation av direktupphandlingar, Konkurrensverket  

 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018 

 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

 Kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2018 

 Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar, Konkurrensverket  

 Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll  

 Riktlinjer för direktupphandling  

 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicyn  

 Upphandlingspolicy  

Utöver ovanstående dokument har vi tagit del av den dokumentation som tillhör granskade 
direktupphandlingar och annonserade upphandlingar.  
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Bilaga 1. Utgångspunkter för granskningen av annonserade 
upphandlingar  

I följande tabell framgår de bestämmelser i LOU som beaktats i stickprovsgranskningen av 
annonserade upphandlingar. Granskningen har skett översiktligt och baserat på de skriftliga 
underlag revisionen har tagit del av. Stickprovsgranskningen ska inte likställas med en 
rättslig bedömning. Inom området förekommer många undantag och rättsfall samt 
näraliggande lagstiftning som kräver att ytterligare omständigheter belyses vid rättslig 
prövning. Revisionens uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningspunkt     Beskrivning  

Korrekt upphandlingsförfarande har använts Vilket upphandlingsförfarande den upphandlande 
myndigheten kan använda sig av bestäms i regel genom 
det beräknade kontraktsvärdet och vilken typ av vara 
eller tjänst som upphandlas. Om det beräknade värdet 
av en upphandling eller en projekttävling uppgår till minst 
det tröskelvärde som gäller enligt LOU 5 kap. 1 § och 
upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst 
av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska 
den genomföras med tillämpning av LOU utom 19 kap. 
Om det beräknade värdet av en upphandling eller en 
projekttävling understiger tröskelvärdet eller om 
upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av 
sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska 
den genomföras med tillämpning av 19 kap. 

Upphandling under tröskelvärden (19 kap. LOU samt övriga tillämpliga bestämmelser)   

Annonsering/inbjudan är korrekt utformad Granskningen utgår från LOU 19 kap. 9-12 §§.    

Myndigheten har lämnat ut kompletterande 
upplysningar i tid 

En upphandlande myndighet ska på begäran av en 
leverantör lämna kompletterande upplysningar om 
upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven 
sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har 
begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen 
till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet 
(LOU 19 kap. 28 §).  

Reglerna för öppnande av anbud har följts Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt 
efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två 
personer som utsetts av den upphandlande myndigheten 
ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som 
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På 
begäran av en anbudsgivare ska dessutom en person 
som är utsedd av en handelskammare närvara. 
Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt 
begäran (LOU 19 kap. 17 §).  

Kontrakt har tilldelats på korrekt grund Granskningen utgår från LOU 19 kap. 24-26 §§.    

Berörda parter har underrättats om 
kontraktstilldelningen 

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, 
konkurrenspräglad dialog och dynamiskt inköpssystem 
ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt 
skriftligen underrätta anbudssökandena och 
anbudsgivarna om de beslut som avses i 12 kap. 12 § 
(LOU 19 kap. 29 §).  
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Avtalsspärren har följts Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en 
underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 19 kap. 29 eller 
38 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt 
medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå 
avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att 
underrättelsen skickades. Om underrättelsen har 
skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till 
någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte 
ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. Om en 
upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en 
längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får 
avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna 
perioden (LOU 20 kap. 1 §).    

Upphandlingens genomförande är korrekt 
dokumenterad 

En upphandlande myndighet ska dokumentera 
genomförandet av en upphandling. Dokumentationen 
ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut 
under upphandlingens samtliga skeden. Första stycket 
gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 
kronor (LOU 19 kap. 30 §). 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av 
kommunens och de kommunala bolagens diarieföring samt hantering av allmänna 
handlingar. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnders och bolags befintliga 
system och rutiner för dokumenthantering är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som 
framgår av aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk. 

Vår sammantagna bedömning är att det förekommer flera betydande brister i kommunens 
dokumenthantering. Det är väsentligt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att 
säkerställa rättssäkerheten i dokumenthanteringen utifrån de brister som identifierats i denna 
granskning. Vi har inom ramen för denna granskning även identifierat vissa brister inom 
bolagen.   

Kommunen saknar i nuläget en övergripande riktlinje för dokumenthantering som är känd 
bland förvaltningens medarbetare. Det finns visserligen en sådan kommunövergripande 
riktlinje, men den reviderades senast 2007 och har fallit i glömska inom förvaltningen. Vidare 
behöver flera av nämndernas dokumenthanteringsplaner uppdateras. 
Dokumenthanteringsplanerna utgör nämndernas viktigaste styrdokument i frågor som rör 
diarieföring, gallring och arkivering. Granskningen visar att kommunstyrelsens plan 
reviderades 2013 och bygg- och miljönämndens plan reviderades senast 2012. Båda dessa 
dokumenthanteringsplaner innehåller inaktuella uppgifter. Med nuvarande resurser och 
arbetsprioritering kommer det enligt uppgift ta flera år innan samtliga nämnders och 
styrelsers planer är reviderade.  

Enligt arkivlagen ingår i arkivvården att upprätta en arkivbeskrivning och arkivförteckning. 
Ingen av granskade nämnder eller styrelser har beslutat om något av dessa lagstadgade 
dokument. Härutöver saknas ett tydligt lokalt regelverk för bland annat ansvarsfördelning i 
dokumenthanteringsfrågor, verkställande av gallring och krav på arkivlokaler. Vad gäller 
arkivlokaler framkommer att kommunens centrala arkivlokaler är skyddsrumsklassade, vilket 
innebär att arkivmaterialet ska förflyttas från lokalerna inom 48 timmar vid händelse av att de 
måste nyttjas. Det finns ingen framtagen plan för hur arkivmaterialet ska säkras vid en sådan 
situation. Av intervjuer framkommer uppgifter om att gallringar inte genomförs konsekvent 
eller i rätt tid, samt att arkivmyndigheten aldrig konsulterats inför ett gallringsbeslut i nämnd.  

I nuläget finns ingen kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmänna handlingar.  
Enligt vår bedömning är det anmärkningsvärt att det saknas riktlinjer för en sådan 
grundläggande myndighetsuppgift. Av granskningen framkommer även uppgifter om brister i 
den faktiska hanteringen utlämnande av handlingar.   

Enligt arkivlagen ska kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens arkivvård. 
Personalen på arkivmyndigheten uppger dock att det inte finns tillräckliga personalresurser 
för att utöva en tillräcklig tillsyn. Exempelvis genomförs inga inspektioner av nämnders och 
bolags arkivvård.   

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Revidera och fastställa riktlinjen för informationshantering 

 Fastställa en riktlinje för utlämnade av allmänna handlingar.   

 Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en särskild föreskrift om arkivvård i vilken 

det bl.a. tydligt framgår krav på arkivlokaler och arkivredovisning. 

 Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivbeskrivning och arkivförteckning.  

 Säkerställa att kommunens arkivlokaler är ändamålsenliga.  
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 Säkerställa att arkivmyndigheten ges möjlighet att utöva tillräcklig tillsyn av 

nämndernas och bolagens arkivvård. 

 Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för ändring i systembehörigheter i 

kommunens ärendehanteringssystem vid interna personalförflyttningar. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi bolagen att:  

 Fastställa en arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

 Lyfta in ansvarsfördelning vid utlämnande av allmänna handlingar i bolagens 

delegationsordning.  

 I samråd med arkivmyndigheten revidera dokumenthanteringsplanen med 

bestämmelser om när handlingar ska levereras till kommunarkivet. 
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Regleringen av samt proceduren för att diarieföra allmänna handlingar kan uppfattas som 
byråkratisk och tidsödande. Denna process är dock central för demokratin. Enligt 
offentlighetsprincipen har allmänheten rätt till insyn i och tillgång till information om statens 
och kommunernas verksamhet. För att detta ska vara möjligt i praktiken krävs att 
myndigheter och kommuner registrerar och förvarar sina allmänna handlingar på ett 
strukturerat och ändamålsenligt sätt.  

I Upplands-Bro kommun är respektive nämnd och styrelse ansvarig för vården av sina arkiv. 
Kommunstyrelsen, i egenskap av kommunens arkivmyndighet, ska utöva tillsyn över 
nämndernas arkivvård samt följa utvecklingen inom dokumenthanteringen. Kommunen är 
inne i en expansionsfas vilket ställer höga krav på förvaltningens administrativa rutiner. För 
att säkerställa att medborgares och medias insyn, samt enskildas möjlighet att tillvara sin rätt 
i olika ärenden, är det väsentligt att dokumenthanteringen är välfungerande och lagenlig. 
Med anledning av detta har kommunens förtroendevalda revisorer beslutat att granska 
kommunens och bolagens diarieföring samt hantering av allmänna handlingar.     

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnder och bolags befintliga system och 
rutiner för dokumenthantering är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som framgår av 
aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk. 

Revisionsfrågor:  
 Finns aktuella styrdokument i kommunen/bolagen avseende dokumenthantering? 
 Är ansvarsfördelning, befogenheter och organisation rörande dokumenthantering 

tydlig och i överensstämmelse med aktuell lagstiftning och kommunens/bolagens 
interna regelverk?  

 Finns specifika rutiner för hantering av e-post och är dessa kända, rättssäkra och 
ändamålsenliga? 

 Sker registrering av allmänna handlingar på ett rättssäkert sätt?  
o Arkiveras och gallras allmänna handlingar på ett informations- respektive 

rättssäkert sätt? 
 Finns möjlighet för kommuninvånare att prenumerera på allmänna handlingar såsom 

kallelser och underlag inför sammanträden samt protokoll?  
 Finns en systematisk uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen?  

 Avgränsningar och begreppsförklaringar 

2.3.1. Avgränsningar  

Granskningen avser kommunstyrelsen, tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden och de 
kommunala bolagen. 

2.3.2. Begreppsförklaringar   

Dokumenthantering  
Med dokumenthantering avses i denna granskning de aktiviteter som ingår i processerna för 
registrering, gallring och utlämnade av allmänna handlingar.   
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Handling  
Begreppet handling definieras i tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. 3 § som en 
framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan 
läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. I denna granskning kommer handling och 
dokument användas synonymt.   

Allmän handling  
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till 
eller upprättad hos en myndighet.1 En allmän handling behöver inte vara offentlig.  

Sekretess  
Med sekretess avses förbud mot att lämna ut hemliga uppgifter. Vilka uppgifter som är 
sekretessbelagda regleras i offentlighets- och sekretesslagen. 

Gallring  
Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter tillhörande ett arkiv avlägsnas och 
förstörs. Som gallring räknas även förlust av möjlighet att göra sammanställningar, förlust av 
sökmöjligheter samt förlust av möjlighet att bedöma handlingarna äkthet.   

 Genomförande  

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och intervjuer med berörda 
tjänstemän inom kommunen samt inom berörda bolag. Intervjupersonerna har valts ut utifrån 
deras roll och funktion. Urvalet av intervjupersoner framgår av källförteckningen. Intervjuerna 
genomfördes gruppvis dels med registratorer på kanslistaben och f.d. kanslichef, dels med 
kanslistabens arkivarier samt med VD och ekonomichef för Upplands-Brohus respektive 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Enskilda intervjuer genomfördes med resterande 
intervjupersoner. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten.   

3. Revisionskriterier 

 Offentlighets- och sekretesslagen  

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) omfattar såväl beslutande kommunala församlingar 
som bolag i vilka kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.2 Registrering av 
allmänna handlingar återfinns i OSL:s femte kapitel. Den normala registreringsmetoden för 
ärenden är diarieföring. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras så snart de 
har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.3 Till huvudregeln följer ett antal 
undantagsbestämmelser. I registret av allmänna handlingar ska det framgå: 

• Datum då handlingen kom in eller upprättades. 

• Diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen. 

• I förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare. 

• I korthet vad handlingen rör.  

                                                

1 Se TF 2 kap. 9–10 §§ för när en handling anses upprättad eller inkommen.  
2 Att utöva ett rättsligt bestämmande inflytande kan lite förenklat likställas vid att kommunens ägande 
uppgår till mer än 50 procent av bolaget. Se OSL 2 kap. 3 §. 
3 I lagstiftningen är inte innebörden av ”så snart som möjligt” definierat. I uttalande från 
Justitieombudsmannen (02/03 2062-2000) framgår emellertid att registrering ska genomföras senast 
påföljande arbetsdag efter att handlingen blivit allmän.   
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3.1.1. Handlingar av ringa betydelse behöver inte registreras  

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens 
verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. Vilka handlingar som är av 
ringa betydelse är en bedömningsfråga.   

3.1.2. Offentliga handlingar behöver inte registreras  

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Detta undantag 
har stor betydelse för kommuners diarieföring, då de flesta handlingar inte omfattas av 
sekretess. Enligt Justitieombudsmannen är det viktigt att myndigheten tar ställning till vilka 
typer av handlingar som ska registreras och vilka som ska förvaras ”ordnade”, samt att 
systemet tillämpas konsekvent (se JO 2151-2000).   

3.1.3. Regeringen har rätt att meddela undantag genom föreskrifter  

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst 
slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras. Av 
offentlighets- och sekretessförordningen framgår att undantag ges exempelvis för 
socialnämnders handlingar som hör till enskildas personakter.  

3.1.4. Sekretessmarkeringar får antecknas på handlingar  

Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en 
bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild 
anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, 
införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. 
Anteckningen ska ange: 

• Tillämplig sekretessbestämmelse. 

• Datum då anteckningen gjordes. 

• Den myndighet som har gjort anteckningen. 

3.1.5. Myndigheter ska upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar  

Utöver de krav på arkivvård som anges i arkivlagen, ska myndigheter upprätta en 
beskrivning som ger information om:  

• Myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 

allmänna handlingar. 

• Register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar. 

• Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta 

del av allmänna handlingar. 

• Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 

allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter. 

• Vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i 

sina handlingar. 

• Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur 

och när detta sker. 

• Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 
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3.1.6. Ansvaret för beslut om utlämnande av handling är delat mellan ansvarig 
handläggare och myndigheten  

Om det framgår av särskild arbetsordning eller av särskilt beslut att en anställd vid en 
myndighet har ansvar för vården av en handling, är det han eller hon som i första hand ska 
pröva om handlingen ska lämnas ut. Om det kan ske utan dröjsmål ska den anställde låta 
myndigheten göra prövningen vid förekommandet av tveksamma fall. Om den anställde 
lämnar ut handlingar med förbehåll eller vägrar att lämna ut en handling ska myndigheten 
pröva om handlingen ska lämnas ut.  

 Arkivlagen  

Arkivlagen innehåller gemensamma bestämmelser för kommunala myndigheter och 
kommunalt ägda bolag. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv, om inte en 
arkivmyndighet har övertagit detta ansvar. I arkivvården ingår bland annat att myndigheten 
ska: 

• Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 

underlättas. 

• Upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar 

som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en 

systematisk arkivförteckning. 

• Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. 

• Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar. 

• Verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

För tillsynen av att myndigheterna fullgör sina skyldigheter ska det finnas arkivmyndigheter 
inom den statliga och den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i 
kommunen om inte kommunfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till 
arkivmyndighet.  

Allmänna handlingar får gallras. Huvudregeln är dock att arkiven ska bevaras och vid gallring 
måste hänsyn tas till arkivlagens uttryckta syften med arkivbildningen. I arkivlagen saknas 
bestämmelser om vilket organ inom kommuner som ska besluta om gallring. Istället utgår 
regleringen från kommunallagen, som anger att respektive nämnd beslutar i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.  

Inom kommunala bolag fattas beslut om gallring på motsvarade sätt inom ramen för de 
regler som gäller för respektive beslutsfattande.4  

 Tryckfrihetsförordningen  

Tryckfrihetsförordningen är en grundlag med bestämmelser om yttrandefriheten i tryckta 
skrifter. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det 
är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan 
läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Kan en handling inte tillhandahållas utan 
att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras 
tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en 
handling på stället, om det möter betydande hinder. 

                                                
4 Se SKL (2015). Vem bestämmer om arkiv i kommunen? 
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 Dataskyddsförordningen  

Dataskyddsförordningen (GDPR) består av bestämmelser kring myndigheters hantering av 
personuppgifter gällande fysiska personer. Personuppgifter får endast behandlas av 
myndigheter i nödvändiga situationer. Bestämmelserna inkluderar hur personuppgifter ska 
hanteras inom bland annat insamling, lagring, utlämning genom överföring eller förstöring av 
handlingar. Det är huvudsakligen kommunstyrelsen och de övriga nämnderna som är 
personuppgiftsansvariga.  

Enligt GDPR finns det ett principförbud mot behandling av känsliga uppgifter. Det finns dock 
undantag då avsteg från förbudet är tillåtna som exempelvis i situationer för att uppfylla 
arkivlagens bevaringskrav eller när den kommunala nämndadministrationen behöver hantera 
allmänna handlingar. Undantagen omfattar inte utelämnandet av allmänna handlingar 
bestående av känsliga uppgifter. 

 Fullmäktiges styrdokument  

Kommunfullmäktige har antagit ett antal styrdokument med bäring på dokument- och 
ärendehanteringen. Dessa beskrivs löpande i rapporten.  

4. Organisation och ansvar  

Kommunerna har stor frihet att själva bestämma hur deras verksamheter ska organiseras. 
Det gäller även arbetet med dokumenthantering. Bortsett från att varje kommun måste ha en 
arkivmyndighet finns få tvingande bestämmelser för hur kommunerna ska organisera arbetet.  

 Nämndernas registratorer är centraliserade till kanslistaben  

Varje nämnd och styrelse ansvarar för den egna arkivbildningen. Respektive nämnd och 
styrelse ska vårda arkiven i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för 
hantering av arkiv. Myndigheten ska också utse en informationsansvarig.  

Kanslistaben, som ingår i kommunledningskontoret, har en central roll i nämndernas 
informationshantering. På kanslistaben arbetar merparten av kommunens registratorer, 
arkivarier och nämndsekreterare. I praktiken är således en stor del av nämndernas ansvar 
för informationshanteringen centraliserad till kanslistaben. Kanslistaben stödjer övriga kontor 
i frågor som rör dokumenthantering. Till exempel bistår kanslistabens arkivarier kontoren 
med att ta fram dokumenthanteringsplaner. Flera intervjuade på kanslistaben lyfter fram 
samordningsvinsterna med att funktionerna som ansvarar för dokumenthanteringen finns 
samlade på samma enhet.  

Kommunens arkivmyndighet är organiserad inom kanslistaben. Arkivmyndigheten kan liknas 
vid en normgivande tillsynsmyndighet, då det ligger i deras uppdrag att utöva tillsyn över 
myndigheternas arkivvård samt lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd 
rörande arkivvården. Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet 
som står under dess tillsyn. Övertagande kan ske både efter överenskommelse och på grund 
av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten. På kanslistaben finns för närvarande två 
arkivarier motsvarande 1,5 årsarbetskraft som har till uppgift att bedriva detta arbete. 
Tidigare har det i kommunen varit hög omsättning på kommunarkivarietjänsten. 

Bygg- och miljönämnden är den enda nämnd med registratorer som arbetar på det egna 
kontoret. Övriga nämnders registratorer är lokaliserade på kanslistaben. Att 
registratorstjänsten under 2017 flyttades till samhällsbyggnadskontoret var bland annat för 
att undvika dubbelregistrering av handlingar. Registratorsuppgifterna är på 
samhällsbyggnadskontoret uppdelade på tre tjänster inom avdelningarna för bygglov, miljö 
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och livsmedel. Bygg- och miljönämnden använder ett eget ärendehanteringssystem vilket 
försvårade dokumenthanteringsarbetet när registratorstjänsten var placerad på kanslistaben. 
Nämndadministrationen, det vill säga hantering av exempelvis sammanträdesprotokoll och 
beslutshandlingar, administreras dock fortfarande av nämndsekreteraren på kanslienheten. 
Intervjuade uppger att detta samarbete fungerar väl.   

 Ansvaret för dokumenthanteringen är fördelat på flera tjänster i bolagen  

Bolagen har ingen särskild avdelning motsvarande en kanslistab och det finns inte heller 
någon renodlad registratorstjänst eller arkivarie. Ansvaret för dokumenthanteringsarbetet är 
istället fördelat på ett antal olika tjänster. Exempelvis är tre personer ansvariga för utdelning 
och diarieföring av den fysiska posten som inkommer till bolaget. Vad gäller e-post är det 
upp till respektive medarbetare att tillse att handlingen diarieförs. Kanslistaben används som 
ett stöd i frågor som rör registrering och arkivering, men konsulteras relativt sällan enligt 
intervjuade. Bolagen har ett eget diarium och även ett eget ärendehanteringssystem.  

Upplands-Bro Kommunföretag har även ett diarium i kommunens ärendehanteringssystem 
Public 360. Kommunens ekonomichef ansvarar för dessa ärenden, vilka i huvudsak berör 
styrelsens sammanträden.   

 Roll- och ansvarsfördelningen definieras i bortglömda riktlinjer  

Inom kommunens organisation finns ett antal funktioner med särskilt ansvar för 
dokumenthanteringen. Deras ansvar och roller definieras i Riktlinjer för informationshantering 
i Upplands-Bro kommun. Riktlinjerna fastställdes av kommundirektören och reviderades 
senast under 2007. Enligt intervjuade på kanslistaben har riktlinjerna fallit i glömska inom 
kommunförvaltningen. I samtal med intervjuade framkommer att kanslistaben har inlett ett 
arbete med att revidera riktlinjerna. Arbetet är dock inte färdigställt.  

I riktlinjen berörs även hur post ska hanteras som inkommer till den personliga e-postlådan. 
Härutöver saknas vägledning och riktlinjer för denna fråga. Kommunstyrelsen har visserligen 
beslutat att Samrådsgruppens gallringsråd ska följas i kommen. I deras skrift Bevara och 
gallra nr 1: Lednings- och stödprocesser finns råd med bäring på hanteringen av e-post. 
Råden berör dock inte hur e-post ska hanteras i bortsett från i de fall handlingarna ska 
gallras. Enligt kommunarkivarien pågår ett arbete med att ta fram en rutin för hantering av e-
post. Inom bolagen tillhandahålls viss information om hur e-post ska hanteras genom 
riktlinjen Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus. 

 Intervjuade på kanslistaben upplever ansvarsfördelningen som otydlig  

Enligt intervjuade på kanslistaben är nämndernas och bolagens medvetenhet om sitt ansvar 
skiftande. I och med att det saknas tydliga (och bland personalen kända) riktlinjer kring roll- 
och ansvarsfördelningen blir arbetet i hög grad personberoende: för närvarande är det upp 
till enskilda handläggares kunskap och egna initiativ för att dokumenthanteringsarbetet ska 
fungera ändamålsenligt. Intervjuade arkivarier och kommunjurist upplever även att 
kanslistabens ansvarsområde är otydligt. Grundproblemet kanslistabens ansvar i relation till 
respektive kontor inte är klart definierat. Därmed saknas också adekvata förutsättningar att ta 
fram arbetsbeskrivningar för arkivmyndigheten samt registratorsfunktionen.  

 Vår bedömning  

För en fungerande dokumenthantering krävs att berörda funktioner inom kommunens 
förvaltning och bolag är samordnade. Dokumenthanteringen är inte en angelägenhet för 
enskilda kontor eller tjänstepersoner. I dokumenthanteringsprocessens olika steg involveras 
flera kontor och funktioner vilket ställer höga krav på en tydligt definierad rollfördelning. Enligt 
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vår bedömning brister tydligheten i berörda aktörers ansvarsområden. En bidragande orsak 
är att det saknas en beslutad ansvarsfördelning mellan kanslistaben och kontoren samt 
ändamålsenliga arbetsbeskrivningar för arkiv- och registratorsfunktionen. Härutöver har den 
riktlinje som reglerar kommunens övergripande informationshanteringsarbete fallit ur 
förvaltningens organisatoriska minne. Det saknas således grundläggande styrdokument och 
arbetsbeskrivningar som i vanliga fall lägger grunden för ansvarsfördelningen i 
dokumenthanteringsarbetet. Nuvarande ordning riskerar både effektiviteten och 
rättssäkerheten i dokumenthanteringsprocessen. Det är väsentligt att kommunstyrelsen 
vidtar åtgärder för att avlägsna nuvarande oklarheter i roll- och ansvarsfördelningen.  

Registratorerna på kanslistaben ansvarar för flera nämnder vardera, vilket innebär att dessa 
uppgifter finns koncentrerade till ett antal renodlade registratorstjänster. Ett alternativ till ett 
sådant upplägg är att respektive kontor tar hem tjänsterna till den egna organisationen. 
Centraliseringen av registratorsfunktionerna till kanslistaben ger dock enligt vår bedömning 
bättre förutsättningar för att upprätthålla en hög kompetens bland dem med 
registratorsuppgifter.    

En konsekvens av att dokumenthanteringskompetensen är koncentrerad till kanslistaben är 
att arkivmyndigheten i praktiken ska utöva tillsyn över sina kollegor. Arkivmyndigheten ska 
granska nämnders och styrelser arkivvård.5 Registratorerna på kanslistaben ansvarar till viss 
del för nämndernas diarieföring och övriga dokumenthanteringsarbete. Kanslichefens roll blir 
härigenom aningen tudelad: i rollen som arkivmyndighetens närmaste överordnade är denne 
ansvarig för granskningen av den verksamhet som kanslistabens registratorer är involverade 
i. Det finns skäl att ifrågasätta detta organisatoriska upplägg utifrån arkivmyndighetens 
förutsättningar att agera oberoende i tillsynen. Å andra sidan underlättas kunskapsutbytet 
mellan registratorer och arkivarier genom att de verkar inom samma enhet. Givet att 
nuvarande organisatoriska ordning bibehålls är det väsentligt att arkivmyndighetens 
tillsynsroll diskuteras inom kanslistaben och att förhållningsregler upprättas som tydliggör 
myndighetens rådgivande respektive granskade roll. I sammanhanget bör nämnas att 
arkivmyndigheten i kommunen aldrig har genomfört inspektioner av arkivvården. Vi 
återkommer till detta i kommande avsnitt.  

Enligt kommundirektörens riktlinjer för informationshantering ska en informationsansvarig 
utses av varje nämnd, styrelse, stiftelse och kommunala organ med självständig ställning. 
Granskningen visar att nämnderna inte har utsett informationsansvariga, vilket följaktligen 
står i strid med dessa riktlinjer. I nuläget finns en preliminär lista med tänkbara 
informationsansvariga framtagen.    

5. Diarieföring i kommunen och bolagen  

 Kommunens övergripande riktlinje för informationshantering är ålderstigen 

Som tidigare nämnt finns i kommunen en fastställd riktlinje för informationshanteringen. 
Riktlinjen syftar till att fungera som en handbok för de i kommunen som arbetar med 
informationshantering. Av granskningen framgår emellertid att riktlinjen både är ålderstigen 
och okänd bland personalen.  

Som tidigare beskrivits behöver inte handlingar av ringa betydelse registreras eller hållas 
ordande. I januari 2018 beslutade kommunstyrelsen om att tidigare fattade gallringsbeslut 

                                                
5 Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
3–6 §§. Där inbegrips i praktiken samtliga moment inom dokumenthantering och arkivbildning. 
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gällande vissa handlingsslag bör6 upphävas med undantag gällande viss 
räkenskapsinformation. Samtidigt beslutades att kommunen ska följa de gallringsråd som 
utges av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt Riksarkivets föreskrift 2012:2 vid 
gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Både i Riksarkivets föreskrift 
och i Samrådsgruppens gallringsråd finns riktlinjer för vilka handlingar som är att anse vara 
av ringa betydelse. Kommunens arkivarier bedömer emellertid att kännedomen om 
innebörden i kommunstyrelsens beslut är låg bland kommunens medarbetare. Varken 
Riksarkivets föreskrift eller Samrådsgruppens råd är särskilt kända i kommunen. Enligt 
intervjuade företrädare för de kommunala bolagen har kommunstyrelsens gallringsbeslut inte 
delgivits bolagen. Gallringsbeslutet är således inte implementerat i bolagen. Enligt sändlistan 
ska dock beslutet skickats till Upplands-Brohus AB och kommunalt ägda eller förvaltande 
aktiebolag.  

 Nämndernas dokumenthanteringsplaner behöver revideras  

I syfte att hålla god ordning och få en överblick över kommunens allmänna handlingar 
beslutar nämnderna om dokumenthanteringsplaner. Planen fungerar som en katalog över 
samtliga handlingar och används också för att förbättra möjligheten att söka och återfinna 
information. Dokumenthanteringsplanerna utgör således verksamheternas mest centrala 
styrdokument i frågor som rör informationshantering. 

Dokumenthanteringsplanerna omnämns inte i något av kommunens fastställda 
styrdokument. Det saknas information om hur ofta planerna ska uppdateras och vad de ska 
innehålla. Ingen av de granskade nämnderna reviderade sin dokumenthanteringsplan under 
föregående år. Bygg- och miljönämndens dokumenthanteringsplan reviderades senast under 
2012, kommunstyrelsen reviderade sin plan senast under 2013 och tekniska nämndens plan 
reviderades i slutet av 2016.7 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan gäller även för 
kommunfullmäktige.  

Vi har noterat att uppgifter i kommunstyrelsens samt bygg- och miljönämndens 
dokumenthanteringsplaner behöver uppdateras. Bland annat hänvisas till kommunens 
tidigare använda inköpssystem TendSign. Intervjuad bygglovschef uppger dessutom att 
dokumenthanteringsplanen hindrar nämnden från att driva på utvecklingen mot en 
digitaliserad ärendehantering. Dokumenthanteringsplanen ställer krav på analog behandling 
av flera handlingstyper. Vid samtal med verksamhetsföreträdare för kanslienheten framgår 
att det finns en medvetenhet om att flera nämnders dokumenthanteringsplaner innehåller 
uppgifter som är inaktuella. Intervjuade arkivarier uppger att kännedomen om planerna är låg 
inom verksamheterna och att de i många fall inte följs. Det har dels fått till följd att allmänna 
handlingar i många fall har försvunnit, dels att hanteringen av vissa handlingar inte är 
konsekvent.  

Det pågår sedan 2017 en process för att uppdatera kommunens dokumenthanteringsplaner. 
Även om det åligger nämnderna och styrelserna att besluta om planer för sina verksamheter 
är framtagandet i hög grad beroende av kanslistaben. Att uppdatera en 
dokumenthanteringsplan är ett omfattande arbete och kompetensen som krävs finns på 
kanslienheten. Intervjuade arkivarier uppger att arkivfunktionen saknar resurser att inom en 
snar framtid hinna revidera samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner. Uppskattningsvis 

                                                
6 Kommunstyrelsens beslut är formulerat som att tidigare fattande gallringsbeslut gällande vissa 
handlingsslag bör upphävas (vår kursivering). Beslutet kan uppfattas om tvetydigt med anledning av 
ordvalet ”bör”. Enligt kommunarkivarien tolkas beslutet i praktiken som att tidigare fattade 
gallringsbeslut är upphävda.   

7 Det pågår ett arbete med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämndens 
verksamhet. Planen beräknas vara klar inför 2020.   
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kan det komma att ta fem år innan alla nämnders och styrelsers planer är reviderade, med 
nuvarande prioritering av arbetsuppgifter. 

Vad gäller sociala medier och diarieföring har kommunens kommunikationsstab har tagit 
fram en handledning för sociala medier med instruktioner om juridiska frågor som berör 
kommunikation via exempelvis Facebook och Twitter. Enligt handledningen bör inlägg i 
sociala medier normalt sett inte kräva registrering om de inte innehåller sekretessbelagda 
uppgifter. Om en handling på sociala media ska överföras till diariet finns vägledning att tillgå 
för hur denna överföring ska genomföras. Handledningens instruktioner om 
informationshantering i sociala medier bygger i stor utsträckning på gallringsbeslut (Dnr 
2010-0271), genom vilket kommunen tog ställning till vilka handlingar i sociala medier som 
inte behöver bevaras. I och med kommunstyrelsens beslut 2018 om att upphäva tidigare 
fattade gallringsbeslut, är detta gallringsbeslut inte länge gällande. Handledningen behöver 
således revideras.    

 Bolagens dokumenthanteringsplan uppdateras regelbundet  

De styrdokument som finns framtagna inom bolagen för dokumenthantering gäller både för 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter. Bolagens dokumenthanteringsplan 
togs fram 2015 med hjälp av ett konsultbolag och uppdateras regelbundet av bolagens IT-
samordnare. Den senaste revideringen genomfördes i september 2018. 
Dokumenthanteringsplanen innehåller bland annat information om var handlingen ska 
förvaras och gallringsfrist. För handlingar i upphandlingsärenden tillkommer information om 
när handlingen blir allmän och om absolut sekretess gäller under anbudstiden.  

Bolagen har också tagit fram vägledningsdokument avseende frågor med bäring på 
diarieföring. I Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus finns information om 
exempelvis vad som utgör en allmän handling, vilka handlingar som ska sekretessbeläggas 
och om sekretessbelagda handlingar ska diarieföras samt hur de ska hanteras rent praktiskt. 
Som stöd finns även en framtagen sammanställning med relevanta paragrafer i offentlighets- 
och sekretesslagen med förklarande kommentarer. Vägledningarna förmedlas till samtliga 
nyanställda. Det åligger den närmaste chefen att informera nyanställda om vad som ska 
diarieföras och hur diarieföringen ska göras rent praktiskt.  

 Vägledningar och rutinbeskrivningar styr registratorernas arbete 

Det finns inom förvaltningen ett antal framtagna lathundar för dokumenthanteringen inom de 
olika nämnderna. Lathundarna ger på detaljnivå instruktioner om bland annat postöppning 
samt hantering av medborgarförslag och bygglovsansökningar. Intervjuade registratorer 
uppger att dessa lathundar i hög grad är styrande för deras arbete.  

 Intervjuade vittnar om bristande kunskap och ovilja att använda 
ärendehanteringssystemet   

Intervjuade arkivarier upplever att handlingar som inkommer som traditionell post och e-post 
diarieförs i hög utsträckning och på ett rättssäkert sätt. Däremot är det arkivariernas och 
kommunjuristens gemensamma uppfattning att kunskapen bland handläggare överlag är 
bristande avseende vad som är att betrakta som en inkommen, upprättad eller utgående 
handling. Konsekvensen av detta blir att allmänna handlingar i många fall lagras på den 
egna datorn eller i pärmar. Dessa handlingar kommer således varken registraturen eller 
arkivfunktionen tillhanda. Ett ytterligare problem uppges vara att vissa handläggare och 
chefer inte vill arbeta i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem, Public 360. Det 
får till följd att uppgifter som skulle behöva registreras i ärenden inte blir dokumenterade. 
Vissa handlingar sparas också felaktigt i den kommungemensamma mappen, den så kallade 
G-disken, till vilken samtliga kommunanställda har tillgång. Intervjuade arkivarier uppger att 
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de på G-disken hittat sekretessbelagda handlingar, vilka enbart borde vara åtkomliga för 
särskilt behöriga.   

 Vår bedömning  

Syftet med styrdokument är i grunden att styra individers handlingar att vara i enlighet med 
organisationens mål samt tillämpliga lagar och bestämmelser. För det krävs dels att 
styrdokumenten innehåller korrekta uppgifter, dels att styrdokumenten är kända bland 
personalen. I de fall styrdokumenten är korrekta men inte kända saknas adekvat möjlighet 
för styrdokumenten att få en positivt styrande effekt. Lika allvarligt är om styrdokumenten är 
kända men innehåller felaktiga uppgifter. I dessa fall verkar styrdokumenten aktivt till att 
påverka individers handlingar i en riktning från verksamhets mål.   

Granskningen visar att kommunens styrdokument är ofullständiga och enligt uppgift också 
okända bland medarbetare. Enligt vår bedömning är det anmärkningsvärt hur riktlinjerna för 
informationshantering fallit i glömska och inte reviderats sedan 2007. Riktlinjerna utgjorde 
kommunens övergripande styrdokument för dokumenthantering. Lika oroande är att vissa 
dokumenthanteringsplaner på grund bristande aktualitet innehåller felaktiga uppgifter. 
Svagheterna i styrdokument kan, som beskrivits ovan, på olika sätt medföra brister i det 
praktiska arbetet.  

Intervjuade uppger att rutinerna för diarieföringen både är ineffektiv och brister i 
rättssäkerhet: handlingar lagars på flera platser samtidigt och handlingar som borde 
diarieföras blir liggande hos handläggare. Vissa chefer och handläggare arbetar inte i 
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem och sekretessbelagda handlingar 
sparas i en kommungemensam mapp. Enligt vår bedömning är uppgifterna om dessa brister 
allvarliga.  

6. Arkivering och gallring av allmänna handlingar  

 Fullmäktige har fastställt riktlinjer för hanteringen av arkiv 

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för kommunens arkivvård.8 I riktlinjen beskrivs den 
övergripande ansvarsfördelningen och vad som avses med gallring och arkiv. Riktlinjerna 
syftar till att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer. I Generella ägardirektiv för Upplands-Bro 
kommunföretag AB med dotterbolag anges att kommunens arkivreglemente ska följas av 
bolagen. 

Det finns ett utkast till föreskrifter om arkivvård som togs fram i syftet att fastställas 
tillsammans med fullmäktiges riktlinjer för arkiv. Förslaget för föreskrifter togs dock aldrig upp 
för beslut av fullmäktige. Vi har dock tagit del av utkastet för denna föreskrift. I utkastet finns 
skrivelser om krav på arkivlokalerna, organisering av arkiven, arkivredovisningen, 
beständighet hos handlingar, verkställande av gallring, tillsyn och beskrivning av rollen som 
informationsansvarig. I förslaget till föreskrifter beskrivs således i större detalj hur 
arkivvården i kommunen ska bedrivas. I nuläget saknas motsvarande riktlinjer, varför dessa 
områden i princip är oreglerade.  

Som tidigare nämnts beslutade kommunstyrelsen den 31 januari 2018 att Riksarkivets 
föreskrift 2012:2 ska följas och att tidigare fattade gallringsbeslut bör upphävas. Härutöver 
beslutade också kommunstyrelsen att kommunen ska följa de gallringsråd som utges av 

                                                
8 Fastställd av kommunfullmäktige 2018-05-16.  
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Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.9 Gallringsråden ges ut i en skriftserie vars 
delpublikationer avser gallring inom olika verksamhetsområden, till exempel 
utbildningsväsendet, socialtjänsten och räddningstjänsten.  

I dokumenthanteringsplanerna finns information om när särskilda handlingsslag ska bevaras 
eller gallras, hur den ska förvaras och när den ska levereras till kommunarkivet. Som tidigare 
beskrivits är kommunstyrelsens samt bygg- och miljönämndens planer ålderstigna. 
Dokumenthanteringsplanernas bristande aktualitet medför liknande problem för arkiveringen 
och gallringen som för diarieföringen.     

Enligt arkivlagen ska myndigheter upprätta en arkivbeskrivning10 och en arkivförteckning11. 
Tillsammans med en klassificeringsstruktur brukar dessa delar tillsammans benämnas som 
en arkivredovisning. Syftet med en arkivredovisning är bland annat att göra det möjligt att 
överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar och förstå sambandet mellan 
verksamhet och handlingar. I nuläget saknas det arkivredovisningar inom kommunen, 
inklusive arkivmyndigheten. Det innebär i praktiken att arkivarierna inte har fullständig 
kännedom om vilka handlingar kommunen har, att materialet blir svårt att identifiera och att 
inte allmänheten har vetskap om vilka handlingar de kan ta del av. Arkivarierna uppger att 
det inte finns upprättade sökvägar vilket innebär att de ibland tvingas leta ostrukturerat efter 
handlingar i arkivet. Det saknas även framtagna arkivbeskrivningar och arkivbeskrivningar för 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter. Enligt uppgift kommer dock 
arkivbeskrivningar att ingå i de kommande dokumenthanteringsplanerna.    

Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
arkivmyndigheten enligt riktlinjerna för arkiv. Arkivarierna uppger dock att de aldrig blivit 
inkopplade i något gallringsbeslut. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en rutin för 
gallring av handlingar. I rutinen finns en redovisning av de handlingar som ska bevaras och 
skickas på filmning.12  

Kommunens arkivarier anser att verksamheterna har förhållandevis god kännedom om att 
känsliga och sekretessreglerade handlingar ska destrueras på ett särskilt sätt. Det finns 
tillgång till sekretesskärl och avtal med destruktionsföretag. Gallringen verkställs emellertid 
inte alltid konsekvent eller i rätt tid. Att dokumenthanteringsplanerna är ålderstigna och 
ovetskap om kommunstyrelsens gallringsbeslut den 31 januari 2018 förmodans vara orsaken 
till bristerna. 

 Vissa verksamheter levererar inte handlingar till arkivmyndigheten  

I samtal med arkivarierna framkommer att vissa verksamheter inte levererar material till 
kommunarkivet. Upplands-Brohus och Österhöjdens Garage AB har inte levererat något 
material till kommunarkivet, bortsett från vissa protokoll som kommer kommunstyrelsen 
tillhanda och diarieförs. Upplands-Bro kommunföretag AB har inte levererat material sedan 
2016. Vad gäller kommunen har majoriteten av skolorna inte levererat något material till 
arkivmyndigheten, trots årtionden av bedriven verksamhet. Det finns i inget övergripande 
styrdokument som anger när eller om handlingar ska levereras till kommunarkivet. I fråga om 
Upplands-Brohus finns inga krav på leveranser till kommunarkivet i bolagens 

                                                
9 Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga 
arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna. 
10 Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens 
arkiv och hur arkivet är organiserat.  
11 En arkivförteckning kan beskrivas som en redovisning av handlingsslag och handlingstyper.  

12 I vissa kommuner mikrofilmas handlingar i bygglovsärenden. Mikrofilm är ur 
beständighetssynpunkt likställd med arkivbeständigt papper om den hanteras på rätt sätt. 
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dokumenthanteringsplan, varför de inte begått något fel i formell mening. Enligt 
kommunarkivarie kommer frågan om krav på leverans till arkivmyndigheten att aktualiseras i 
samband med att nämnderna reviderar sina dokumenthanteringsplaner i samråd med 
arkivmyndigheten. Det har även inletts ett arbete på bolagen, tillsammans med kommunens 
arkivarier, med att revidera bolagens dokumenthanteringsplan.  

I kommunen finns två centrala arkivlokaler. Dessa är skyddsrumsklassade vilket innebär att 
om att de måste nyttjas behöver arkivmaterialet förflyttas inom 48 timmar. Det finns ingen 
framtagen plan för hur arkivmaterialet ska säkras vid en sådan situation. Ett ytterligare 
problem med de skyddsrumsklassade arkivlokalerna är att det finns golvbrunnar i 
arkivlokalerna. I ett av de centrala arkiven finns en vattenkran. I och med att förslaget till 
föreskrifter om arkivvård inte är fastställd finns i nuläget inga krav på kommunens 
arkivlokaler, bortsett från arkivlagens bestämmelser om att arkiven ska skyddas förstörelse, 
skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Enligt intervjuade arkivarier uppfyller kommunens 
arkivlokaler inte Riksarkivets krav på arkivlokaler. Riksarkivets föreskrifter är dock inte 
tillämpliga för kommuner om det inte finns ett lokalt beslut om att följa dem.  

 Vår bedömning  

Granskningen visar att kommunens arkiveringsarbete är eftersatt och att rutinerna är 
bristande. Det saknas nödvändiga styrdokument och det kan ifrågasättas om arkivlokalerna 
lever upp till arkivlagens krav.   

Arkivlagen föreskriver att det ska finnas en arkivbeskrivning och arkivförteckning. I nuläget 
finns inget av detta i kommunen, vilket innebär att kommunen inte lever upp till gällande 
lagstiftning. Vidare saknas ett tydligt lokalt regelverk för bland annat ansvarsfördelning, krav 
på arkivlokaler och verkställande av gallring. Vi finner det besynnerligt att så är fallet med 
tanke på att det finns ett framtaget utkast på föreskrift om arkivvård.  

Det är vår bedömning att kommunens rutiner för gallring är bristande. Uppgifterna om att 
arkivmyndigheten aldrig rådfrågats inför ett gallringsbeslut samt att gallringar inte genomförs 
konsekvent eller i rätt tid är allvarliga. Av granskningen framkommer också att vissa 
verksamheter inte levererar material till kommunarkivet 

Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheter skydda arkivet mot förstörelse och skada. Vad det 
innebär specificeras i proposition 1998/90:72. Där anges särskilt att arkivlokalerna behöver 
vara anpassade för att förebygga vattenskador och att lokalerna inte ska brukas för andra 
ändamål än arkivändamål på sätt som kan äventyra arkivmaterialet. Kommunens två 
centrala arkivlokaler är skyddsrumsklassade och det finns ingen plan för hur arkivmaterialet 
ska säkras vid händelse av att skyddsrummen måste användas. Härutöver är inte lokalerna 
anpassade för att förbygga vattenskador. Det kan följaktligen ifrågasättas om kommunen 
lever upp till arkivlagens krav på arkivlokaler.   

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att kommunen bör ta krafttag för att tillse en 
bättre fungerande arkivverksamhet. Kommunens arkiv är en del av det nationella kulturarvet 
och utgör en väsentlig funktion för rätten att ta del av allmänna handlingar samt för att 
tillgodose behoven av information för rättskipning.   

7. Utlämnande av allmänna handlingar  

 Det saknas övergripande riktlinjer för utlämnade av allmänna handlingar  

Under 2018 tog kommunjuristen fram ett förslag till riktlinjer för begäran om allmän handling. 
Förslaget omfattar information gällande behandling av begäran av handlingar. Förslaget 
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består av bestämmelser rörande diarieföring och sekretessprövning samt hur bland annat 
pågående och avslutade ärenden ska behandlas. Detta förslag till riktlinjer antogs dock aldrig 
av kommunledningsgruppen på grund av avvikande uppfattningar kring ansvarsfördelning 
mellan kansliet och förvaltningarna. I intervju med kommunjuristen framkommer det att 
parterna var oense kring vem som skulle ansvara för att lämna ut handlingar. I dagsläget 
finns inga riktlinjer för utlämnande av handlingar.  

Samhällsbyggnadskontoret är den enda av granskade nämnders förvaltningar som tagit fram 
rutiner för utlämnande av handlingar. I deras lathund för administration beskrivs var begärda 
handlingar kan finnas förvarade, hur de ska lämnas ut samt att utlämnandet ska ske 
skyndsamt. Vidare framgår av lathunden när mail innehållandes utlämnande av handlingar 
ska raderas.   

Av delegationsordningen för tekniska nämnden framgår att beslut om att inte lämna ut en 
allmän handling, sekretessbelagd handling eller en handling med visst förbehåll ska fattas av 
kontorschef vid samhällsbyggnadskontoret. För bygg- och miljönämnden har beslutandet i 
sådana frågor delegerats till alla avdelningschefer inom sina respektive områden. I 
kommunstyrelsens delegationsordning har beslut rörande vägran att lämna ut handling, 
handling med förbehåll eller vägran att lämna ut uppgift ur allmän handling delegerats till 
kommundirektör eller samhällsbyggnadschef. 

Enligt kommunjuristen finns det brister i den praktiska hanteringen gällande utlämnande av 
handlingar. Det har till exempel förekommit att handläggare lämnat förfrågan om utlämnande 
av handlingar oberörd, efter att medborgare slutat återkomma om sin begäran. I samma 
intervju framkommer även att handläggare emellanåt maskar information i handlingar utan 
att det fattats ett formellt delegationsbeslut. Enligt nämndernas delegationsordningar ska ett 
sådant beslut fattas av kontorschef.  

Ett ytterligare problem är att begäran om handlingar inte registreras. Det omöjliggör 
uppföljning av handläggningstider och förekomsten av oavslutade ärenden. I samtal med 
kommunjuristen framkommer att det finns en föreställning inom kommunen att registreringen 
av begäran inte är förenligt med den grundlagsskyddade rätten till anonymitet. Den 
uppfattningen delas inte av kommunjuristen.  

 Bolagen har tagit fram riktlinjer för utlämnande av handlingar 

Bolagen har tagit fram en lathund för utlämnande av handlingar. Av lathunden framgår 
allmänna regler att förhålla sig till vid utlämnandet, hur oprecisa förfrågningar om allmänna 
handlingar kan hanteras och hur vanligt förekommande frågor eller situationer avseende 
utlämnande av handlingar bör behandlas.  

Utlämnande av allmänna handlingar regleras inte i bolagens delegationsordning. I 
dokumentet Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus anges att överklagan vid 
nekande till utlämnande av handling ska hanteras av bolagets VD. Berörd handläggare har 
befogenhet att lämna avslag på en begäran av handling samt fatta beslut om att enbart 
lämna ut delar av en handling. Handläggaren bör dock alltid rådgöra med sin närmaste chef 
om handlingen ska lämnas ut eller inte. Dokumentet i vilken denna arbetsbeskrivning anges 
är inte beslutad av bolagens respektive styrelse, utan är framtagen på tjänstemannanivå  

 Kommuninvånare kan prenumerera på nämndprotokoll och möteshandlingar  

På kommunens hemsida finns det möjlighet att prenumerera på bland annat 
kommunstyrelsens, tekniska nämndens samt bygg-och miljönämndens handlingar och 
protokoll. Genom att prenumerera på den tjänsten kan kommuninvånare och andra 
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intressenter hålla sig uppdaterade om när det publiceras några nya handlingar eller protokoll 
för de olika nämnderna.  

Protokoll och handlingar finns för de flesta nämnder även publicerade på kommunens 
hemsida. Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll och handlingar finns däremot 
inte publicerade sedan årsskiftet 2019, trots att det i kommunfullmäktiges budget anges att 
nämndens dagordningar, handlingar och protokoll ska vara tillgängliga på kommunens 
hemsida. Anledningen till nämndens beslut var osäkerheten kring det rättsliga läget gällande 
publicering av personuppgifter. Frågan behandlades under bygg- och miljönämndens 
sammanträde i februari 2019 men återremitterades i syfte att komplettera ärendet med 
yttrande från kommunens jurist. På nämndens sammanträde i april beslutades att 
dagordningar, handlingar och protokoll ska publiceras på kommunens hemsida i enlighet 
med nämndens antagna instruktioner för personuppgiftsbehandlingar.  

Det är inte möjligt att prenumerera på bolagens sammanträdesprotokoll. I nuläget saknas 
också möjlighet att ta del av bolagens protokoll och handlingar via kommunens eller 
Upplands-Brohus hemsida.  

Vår bedömning 
Offentlighetsprincipen är en av demokratins grundpelare som tillförsäkrar medborgare 
rättigheten att ta del av öppna offentliga handlingar och bidrar till ett öppet och jämlikt 
samhälle. Därför är det väsentligt att kommunen har tillräckliga rutiner för at säkerställa 
efterlevnaden av offentlighetsprincipen.    

Tryckfrihetsförordningen gör gällande att den som begär ut en allmän handling som får 
lämnas ut ska genast eller så snart som det är möjligt ta del av handlingen. Granskningen 
visar att det finns brister i den praktiska hanteringen av allmänna handlingar i Upplands-Bro 
kommun. Enligt intervjuuppgifter har begäran om utlämnande av handlingar negligerats och 
beslut om maskning har inte fattats i enlighet med gällande delegationsordning.  

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår att en anställd som ansvarar för vården av en 
handling i första hand ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den 
anställde låta myndigheten göra prövningen. Ansvarsfördelningen för utlämnade av 
handlingar finns således relativt tydligt angiven i lag. Trots det har kommunen inte lyckats 
enas kring en gemensam roll- och ansvarsfördelning.  

Avsaknaden av kommunövergripande riktlinjer för utlämnande av handlingar är en rimlig 
orsak till bristerna i rådande rutiner och otydligheten i ansvarsfördelningen. Enligt vår 
bedömning är det besynnerligt att det saknas riktlinjer för en sådan grundläggande 
myndighetsuppgift som utlämnande av allmänna handlingar, trots att det finns ett framtaget 
förslag. Kommunen bör besluta om kommungemensamma riktlinjer i syfte att tydliggöra 
ansvarsfördelningen och säkra rättssäkerheten vid utlämnande av allmänna handlingar. För 
att stärka uppföljningsmöjligheterna finns också anledning att ställa krav på att begäran av 
utlämnande av allmänna handlingar ska registreras hos kanslistaben.  

Bolagens riktlinjer som berör ansvarsfördelningen vid utlämnande av allmänna handlingar är 
framtagen på tjänstemannanivå. Enligt vår bedömning bör denna fråga lyftas in i bolagens 
delegationsordning.  

8. Kontrollramverk  

Kontroll inom organisationer refererar ofta till den process i vilken människors beteende styrs 
mot organisationens mål. Ett vanligt misstag är att i detta sammanhang likställa kontroll med 
uppföljning. Uppföljning är förvisso ett centralt element i ett kontrollramverk, men utgör 
enbart ett av flera alternativ som står till bud för att påverka beteenden.  
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Inför genomförandet av en aktivitet sker planering. Detta skede är väsentligt för formandet av 
hur inblandade aktörer kommer att handla i genomförandet. Kontroll kan därmed inbegripa 
exempelvis utbildning, upprättande av riktlinjer samt formulering av mål. Kommunens kontroll 
av dokumenthanteringen omfattar såldes både moment innan och efter genomförandet av 
aktiviteten i fråga. I följande delar redovisas kommunens och bolagens styrning genom 
utbildning, uppföljning och mål. I tidigare avsnitt har kommunens styrdokument beskrivits.   

 Kommunen anordnar utbildningar i dokumenthanteringsfrågor   

Sedan 2018 arrangerar kommunjuristen utbildningar i offentlighets- och sekretesslagen samt 
förvaltningslagen. Hittills har det varit fyra utbildningstillfällen, två om förvaltningslagen och 
två om offentlighets- och sekretesslagen. Vid varje tillfälle har uppskattningsvis 50–70 
personer närvarat och utbildningarna har varit öppna för samtliga medarbetare att närvara. 
Under våren 2019 erbjöds samtliga kommunanställda även en utbildning om GDPR. Ungefär 
30 personer närvarade vid detta utbildningstillfälle. På introduktionsdagen för nyanställda i 
maj 2019 föreläste kommunjurist och kommunarkivarie om hanteringen av allmänna 
handlingar. Till denna del av introduktionsdagen avsattes ungefär 10 minuter.  

Kommunens HR-funktion har tagit fram en checklista för nyanställda, i vilken det framgår att 
antingen närmaste chef eller introduktör ska ha en genomgång av sekretessregler med den 
nyanställda. Det är oklart vad som brukar ingå i denna genomgång. Det finns inget 
informationsmaterial framtaget i syfte att användas vid dessa genomgångar. Vidare åligger 
det respektive avdelning att introducera nyanställda för ärendehanteringssystem Public 360.   

Under 2015 utbildades personalen på Upplands-Brohus i offentlighetsprincipen och 
hantering av allmänna handlingar. Utbildningen genomfördes av ett konsultbolag och 
behandlade bland annat utlämnande av allmänna handlingar, sekretess och arkivering. 
Under 2018 gick personalen en utbildning i den nya dataskyddsförordningen. Härutöver har 
bolagens personal inte deltagit i någon utbildning med bäring på dokumenthantering.  

 Arkivmyndigheten genomför inga inspektioner av arkivvården  

Enligt arkivlagen ska arkivmyndigheten inspektera de organ som står under dess tillsyn. I 
Upplands-Bro kommun har arkivmyndigheten aldrig genomfört inspektioner av arkivvården. 
För närvarande pågår ett förberedande arbete med att upprätta en tillsynsverksamhet. Enligt 
arkivarierna saknas dock tillräckliga personalresurser för att bedriva en ändamålsenlig tillsyn 
i kommunen. En annan försvårande omständighet är att det inte finns tydliga riktlinjer för 
arkivmyndighetens inspektioner av kommunens arkivvård.  

Eftersom nämnderna är ytterst ansvariga för sin egen arkivvård finns inget som hindrar 
nämnderna själva att följa upp sin verksamhet. Tekniska nämnden har i sin internkontrollplan 
för 2019 prioriterat fyra risker. En av dem är dokumenthanteringen. Nämnden bedömer det 
som en risk att det finns otydligheter i dokumentationen av arbetet och var dokumentationen 
sparas. För att undersöka förekomsten av brister med bäring på denna risk ska 
samhällsbyggnadskontoret kontrollera att dokumentationsplanen följs genom att jämföra 
planen med dokumentation och var dokumenten förvaras. Nämnden planerar även att se 
över sina dokumentationsrutiner.13  

Varken kommunstyrelsen eller bygg- och miljönämnden har i sina riskanalyser bedömt att 
någon risk med bäring på dokumentationshantering är av tillräcklig betydelse för att 

                                                
13 I internkontrollplanen specificeras detta som att ”Identifiera dokument (både arbets- och allmänna 
handlingar) samt städa och styra upp G”. Dokumentationsplanen ska hanteras i samband med ett 
särskilt GDPR-uppdrag.   
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inkluderas i internkontrollplanen för 2019. Även i bolagens interna kontrollplan saknas 
kontrollaktiviteter avseende dokumenthanteringen.  

 Det finns inga mål för kommunens eller bolagens dokumenthantering  

Ingen nämnd, styrelse eller bolag har beslutat om målsättningar med bäring på 
dokumenthanteringen. Det finns således inte heller några indikatorer som följs upp avseende 
dokumenthanteringen.  

Vår bedömning  
Kommunen har påbörjat ett välbehövligt utbildningsarbete i förvaltningsrätt. 
Utbildningsinsatserna har goda förutsättningar att stärka rättssäkerheten i kommunens 
dokumenthantering och vi bedömer det som väsentligt att utbildningsinsatserna fortsätter. 
Framöver bör även personal på de kommunala bolagen bjudas in till dessa 
utbildningstillfällen.  

Arkivlagen gör gällande att arkivmyndigheten inom den kommunala förvaltningen ska utöva 
tillsyn över kommunens arkivvård. I nuläget finns emellertid inte tillräckliga personalresurser 
på kommunens arkivfunktion för att utöva en tillräcklig tillsyn. Enligt kommunens arkivarier 
behöver andra frågor prioriteras, till exempel uppdateringen av nämndernas 
dokumenthanteringsplaner. Enligt vår bedömning är det allvarligt att arkivmyndigheten inte 
ges tillräckliga förutsättningar för att fullgöra sina uppgifter enligt arkivlagen.  

I dagsläget finns inga mål med bäring på kommunens dokumenthanteringsarbete. Om 
kommunen avser att stärka styrningen inom detta område finns flera tillämpliga styrmedel att 
tillgå, varav målstyrning skulle kunna utgöra ett lämpligt alternativ.       

9. Systemstöd  

 Kommunen använder Public 360 

Intervjuade uppger att de är nöjda med Public 360 och dess funktioner. I systemet är det 
enkelt att markera vilka handlingar som exempelvis är sekretessbelagda. Användarnas 
behörigheter är knutna till den avdelning de arbetar på, vilket innebär att användare endast 
har åtkomst till den egna avdelningens handlingar. I samband med att en tjänst avslutas 
upphör tillgången till systemet och handlingarna automatiskt. Om en anställd flyttar från en 
avdelning till en annan måste systembehörigheten ändras manuellt. I samtal med den f.d. 
kanslichefen och registratorer på kanslienheten framkommer att det för närvarande saknas 
rutiner för att hålla behörigheterna uppdaterade. De personer som administrerar 
behörigheterna får per automatik inte vetskap om interna personalförflyttningar. 
Konsekvensen kan bli att personal som bytt tjänst internt har tillgång till tidigare avdelningens 
handlingar.   

 Bygg- och miljönämnden och bolagen använder eget systemstöd  

Bygg- och miljönämnden har som enda nämnd valt att inte använda Public 360 som 
huvudsakligt ärendehanteringssystem. Istället används systemstödet Castor. När Public 360 
köptes in ansåg bygg- och miljönämnden att de genom Castor redan hade ett renodlat 
myndighetsärendesystem och att detta skulle användas även fortsättningsvis. Intervjuad 
bygglovschef uppger att systemet fungerar väl. Att Castor och Public 360 inte interagerar 
med varandra medför för kanslistaben visst merarbete eftersom bygg- och miljönämndens 
nämndadministration sker via Public 360. Nämndsekreteraren behöver således hantera 
tjänsteskrivelser och protokollsutdrag i två system. Enligt den f.d. kanslichefen innebär detta 
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merarbete inga betydande problem. Samarbetet mellan kanslienheten samt bygg- och 
miljöavdelningarna upplevs från båda parter som välfungerande.   

Bolagen använder dokumenthanteringssystemet Canea. Intervjuade representanter för 
bolagen uppger att systemstödet i huvudsak tillmötesgår verksamhetens behov, men att 
användarvänligheten brister gällande diarieföringen. I nuläget används ett Exceldokument 
som diarium. Enligt bolagens ekonomichef motsvarade inte systemets funktioner de 
förväntningar bolagen hade utifrån framtaget förfrågningsunderlag. Alla dokument ska läggas 
in i Canea, men det återstår fortfarande arbete med att lägga in flera handlingstyper i 
systemet. I första hand har de handlingar som bolagens haft sämst ordning på prioriterats.  

Vår bedömning  
Granskningen visar att det saknas tillräckliga rutiner för administrationen av 
systembehörigheter. Vid interna personalförflyttningar finns ingen rutin som säkerställer att 
medarbetarens behörigheter i Public 360 ändras omedelbart vid omplaceringen. För att 
uppfylla dataskyddsförordningens krav är det väsentligt att enbart den som har rätt att 
behandla vissa personuppgifter ska ha åtkomst till dessa personuppgifter. För det krävs att 
medarbetares behörigheter till personuppgifter tilldelas och avslutas på ett ändamålsenligt 
sätt. Enligt vår bedömning bör kommunen tillse att rutinerna kring detta stärks.   

10. Svar på revisionsfrågor 

Fråga Svar 

Finns aktuella styrdokument i 
kommunen/bolagen avseende 
dokumenthantering? 

Kommunen 
Nej. I kommunen saknas det styrdokument för ett 
antal väsentliga områden inom 
dokumenthanteringsarbetet. Härutöver behöver 
vissa befintliga styrdokument revideras och andra 
göras kända bland medarbetare.  

Bolagen 
Delvis. Bolagen har tagit fram riktlinjer och 
vägledningar för flera delar av 
dokumenthanteringsprocessen. Det saknas dock 
en upprättad arkivbeskrivning och arkivförteckning, 
vilket ska finnas enligt arkivlagen.   

Är ansvarsfördelning, 
befogenheter och organisation 
rörande dokumenthantering tydlig 
och i överensstämmelse med 
aktuell lagstiftning och 
kommunens/bolagens interna 
regelverk?  

Kommunen  
Nej. I nuläget är kanslistabens ansvar inte tydligt 
definierat i relation till övriga kontor. Det saknas 
också arbetsbeskrivningar för arkivmyndigheten 
och kanslistaben. Härutöver finns inga beslutade 
riktlinjer som reglerar ansvarsförfördelningen 
avseende utlämnade av allmänna handlingar inom 
kommunen.  

Bolagen 
Delvis. I bolagen är frågan om ansvarsfördelningen 
inte lika komplicerad. Tjänstemannaorganisationen 
är betydligt mindre och kräver inte lika formellt 
upprättade rutiner för dokumenthanteringsfrågor. 
Enligt vår bedömning bör dock ansvarsfrågan om 
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utlämnade av allmänna handlingar lyftas in i 
delegationsordningen.   

Finns specifika rutiner för 
hantering av e-post och är dessa 
kända, rättssäkra och 
ändamålsenliga? 

Kommunen 
Nej. I kommunen finns i riktlinjerna för 
informationshantering dokumenterade rutiner för 
hantering av e-post. Riktlinjen är dock inte känd 
bland kommunens medarbetare. Enligt uppgift finns 
dock fungerande rutiner för diarieföringen av både 
avseende traditionell post och e-post. I nuläget 
pågår ett arbete med att ta fram en rutin för 
hantering av e-post.  

Bolagen 
Delvis. I bolagen finns i riktlinjen om offentlighet 
och sekretess viss information om hanteringen av 
e-post. Vi ser gärna att denna kompletteras med 
information avseende exempelvis användning av 
privat epostbrevlåda i arbetsrelaterade ärenden.    

Sker registrering av allmänna 
handlingar på ett rättssäkert sätt?  
 
 

Inledningsvis bör understrykas att det inom ramen 
för denna granskning inte har genomförts stickprov 
avseende den faktiska hanteringen av diarieföring, 
arkivering eller gallring. Våra iakttagelser bygger i 
stor utsträckning på intervjusvar. Vi bedömer dock 
dessa uppgifter som tillförlitliga.   
 

Kommunen 
Delvis. Intervjuade uppger att hanteringen av 
traditionell post och e-post diarieförs i hög 
utsträckning och på ett rättssäkert sätt. Däremot 
uppges det vara vanligt förekommande att 
allmänna handlingar lagras på medarbetares 
personliga datorer, utan att komma registraturen 
tillhanda, samt att inte alla i kommunen vill arbeta i 
det gemensamma ärendehanteringssystemet.  

Bolagen 
Vad gäller bolagen har vi inte tagit del av 
intervjuuppgifter om att diarieföringen är bristande. 
Vi kan dock notera att dokumenthanteringsplanen 
uppdateras kontinuerligt och att det finns bestämda 
rutiner inom bolagen för diarieföring.     

Arkiveras och gallras allmänna 
handlingar på ett informations-
respektive rättssäkert sätt? 
 

Kommunen 
Nej. Av granskningen framkommer flera brister 
gällande kommunens gallrings- och 
arkiveringsrutiner. Nämndernas 
dokumenthanteringsplaner utgör det viktigaste 
styrdokumentet avseende gallring. Planerna är 
dock ålderstigna och inbegriper inte samtliga 
aktuella dokumenttyper. Vidare uppger 
kommunarkivarie att det inte finns upprättade 
sökvägar i kommunarkivet och att arkivarierna 
aldrig blivit rådfrågade vid gallringsbeslut. En 
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ytterligare brist är säkerheten i de centrala 
arkivlokalerna. Arkivlokalerna är 
skyddsrumsklassade och inte säkrade mot 
vattenskador.   
 
Bolagen  
I nuläget levererar inte bolagen handlingar till 
arkivmyndigheten. Det finns inga formella krav på 
att bolagen ska leverera material till 
arkivmyndigheten.  

Finns möjlighet för 
kommuninvånare att prenumerera 
på allmänna handlingar såsom 
kallelser och underlag inför 
sammanträden samt protokoll?  

Kommunen 
Ja. Kommuninvånare har möjlighet att prenumerera 
på samtliga nämnders och styrelsers 
sammanträdesprotokoll och handlingar.  
Bolagen 
Nej. Det saknas möjlighet för kommuninvånare att 
prenumerera på bolagens sammanträdesprotokoll. 
Det finns dock inga nationella eller lokala regler 
som kräver att kommunala bolag tillhandahåller 
den tjänsten.  

Finns en systematisk uppföljning 
och kontroll av 
dokumenthanteringen?  

I granskningen definieras kontroll som den process 
i vilken människors beteende styrs mot 
organisationens mål. Det inbegriper aktiviteter 
såsom uppföljning, utbildning och upprättande av 
riktlinjer.  
 
Kommunen 
Nej. Som tidigare konstaterats saknas 
ändamålsenliga styrdokument för kommunens 
dokumenthantering. Vidare genomför inte 
arkivmyndigheten inspektioner på grund av 
resursbrist. Det är däremot positivt att det numera 
anordnas utbildningar i förvaltningsrätt och att 
tekniska nämnden följer upp dokumenthanteringen 
inom ramen för internkontrollplanen.  
 
Bolagen 
Nej. Det förekommer ingen systematisk uppföljning 
av dokumenthanteringen utifrån bolagens interna 
kontroll. För att säkerställa en tillräcklig kompetens 
bland bolagens medarbetare i 
dokumenthanteringsfrågor bör kommunen bjuda in 
bolagen till utbildningarna i förvaltningsrätt.     

 

 

Upplands-Bro den 18 juni 2019 

Herman Rask   Elin Borg 
EY   EY 
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11. Källförteckning 

Intervjupersoner  

 Arkivarie på kanslistaben samt nämndsekreterare för tekniska nämnden  

 Bygglovschef  

 Ekonomichef på Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 IT-samordnare på Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 F.d. Kanslichef på kanslistaben  

 Kommunarkivarie  

 Kommunjurist  

 Registrator för bl.a. kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

 Registrator för tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden  

 VD på Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

Dokument 

 Användbara paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen, Upplands-Brohus  

 Bolagsordning för aktiebolaget Upplands-Brohus  

 Bolagsordning för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 Dokumenthanteringsplan för bolagen  

 Dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämnden, bygg- och miljönämnden  

 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 

valnämnden, kommunstyrelsen  

 Dokumenthanteringsplan för tekniska nämnden, tekniska nämnden  

 Förtydligande av gallringsrutin, samhällsbyggnadskontoret  

 Handledning Sociala medier, kommunikationsstaben  

 Internkontrollplan för 2019, bygg- och miljönämnden  

 Internkontrollplan för 2019, kommunstyrelsen  

 Internkontrollplan för 2019, tekniska nämnden  

 Lathund för administration bygglovsavdelningen, samhällsbyggnadskontoret 

 Lathund för registrering, samhällsbyggnadskontoret 

 Lathund för utlämnade av handling, Upplands-Brohus  

 Lathund kommunrevisionen, kommunledningskontoret   

 Lathund kommunstyrelsen – postöppning, kommunledningskontoret   

 Lathund tekniska nämnden, kommunledningskontoret   

 Lathund Upplands-Bro kommunföretag, kommunledningskontoret   

 Om offentlighet och sekretess inom Upplands-Brohus 

 Policy för informationssäkerhet i Upplands-Bro kommun, kommunfullmäktige  

 Riktlinje för informationshantering,  

 Riktlinjer för hantering av arkiv, kommunfullmäktige  

 Rutin för handläggning av parkeringstillstånd, kommunledningskontoret   

 Rutiner – hantering av ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 

kommunledningskontoret   

 Styrelsens arbetsordning AB Upplands-Brohus  

 Styrelsens arbetsordning Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 Tekniska nämndens delegationsförteckning, tekniska nämnden  

 Tjänsteskrivelse Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun, KS 18/0024 

 Utkast till Riktlinje angående begäran om allmänna handlingar  
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 Utkast till Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16§ arkivlagen 

 VD-instruktion AB Upplands-Brohus  

 VD-instruktion Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

 Vem bestämmer om arkiv i kommunen, SKL 

 Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag  
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bro kommun granskat 
socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma om nämnderna har 
säkerställt en ändamålsenlig regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom 
socialtjänsten. 

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets- och uppföljningsarbetet. I 
dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem 
som ska tillgodose behoven. Kraven på dokumentationen inom socialtjänsten regleras främst 
i 31 § förvaltningslagen och 11 kap. socialtjänstlagen med förordning.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ansvarsprövningsgrunden 
– bristande styrning och internkontroll av verksamhet - är att socialnämnden och äldre- och 
omsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt en regelefterlevnad och kontroll av social 
dokumentation inom socialtjänsten.  

Bedömningen grundas på att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för dokumentation 
vid samtliga myndighetsenheter och utförare. I riktlinjerna behandlas den lagstiftning som 
verksamheten styrs av, handläggningsprocessen samt regler och syfte kring dokumentation. 
Däremot efterlevs inte rutinerna fullt ut i verksamheterna.  

I verksamheternas egenkontroller och i vår stickprovsgranskning av akter framgår brister vad 
gäller dokumentationen i ärendena. Akterna innehöll, i stort, nödvändig dokumentation men i 
flera fall saknades genomförandeplaner som uppfyller lagstiftning och allmänna råd. Bland 
annat formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, främst inom granskade SoL-
ärenden med beslut om insatser inom äldreomsorgen. Vi noterar även att en av de 
granskade akterna saknade en dokumenterad skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL, 
vilket är en brist.    

Sammanfattningsvis bedömer vi att socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden, via 
kvalitetsberättelsen och de egenkontroller som ska göras i verksamheterna, har 
förutsättningar för att på ett systematiskt sätt följa upp att handläggning och dokumentation 
håller en tillräckligt god kvalitet. Det finns dock utvecklingsområden vad gäller 
utförarenheternas strukturerade arbete med egenkontroll av social dokumentation 
(stickprovsgranskning) i enlighet med nämndernas ledningssystem för kvalitetsarbete.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden och äldre- och 
omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa att riktlinjer och rutiner är förankrade i samtliga delar av organisationen.  

 Säkerställa att utföraravdelningen har tillräckligt med personella resurser för att kunna 

arbeta systematiskt och ändamålsenligt med egenkontroll av social dokumentation. 

 Överväga att anpassa verksamhetssystemen för att på ett tillräckligt sätt signalera till 

myndighetsenheterna om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar. 

Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderas specifikt att: 

 Säkerställa att genomförandeplaner hålls aktuella och innehåller samtliga punkter i 
Socialtjänstlagen 2 kap. socialtjänstförordningen.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om 
individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Social journal är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av 
ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt, i kronologisk ordning och utan 
oskäligt dröjsmål. Dokumentationen ska visa hur situationen för brukaren utvecklas och 
eventuellt avviker från det som planerats. Brister i dokumentationen kan medföra att beslut 
fattas på otillräckligt eller felaktigt underlag. Dokumentationen och den enskildes rätt till insyn 
i ärenden som rör myndighetsutövning stärker den enskildes skydd mot felaktig eller 
bristande myndighetsutövning. Den enskilde har rätt att överklaga besluten varför 
dokumentationen är viktig både för myndigheten och den enskilde. 

Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd riskanalys för 2019 beslutat att genomföra 
en granskning av regelefterlevnad och kontroll av social dokumentation inom socialtjänsten. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om socialnämnden samt äldre- och 
omsorgsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig regelefterlevnad och kontroll av social 
dokumentation inom socialtjänsten. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer nämnden en ändamålsenlig regelefterlevnad vad gäller social 
dokumentation? 

 Finns rutiner för upprättande av genomförandeplaner? 
 Tillämpas rutinerna och är brukaren och/eller närstående delaktig i utformandet av en 

genomförandeplan? 
 Dokumenteras verkställigheten av beslutet i enlighet med de krav som finns i 

socialtjänstlagen och enligt Socialstyrelsen? Omfattar dokumentationen de nödvändiga 
uppgifterna? 

 Säkerställer nämnderna att det finns tillräcklig intern kontroll av social dokumentation 
inom socialtjänsten? 

2.3. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att inbegripa beslut enligt SoL, LVM och LVU. Beslut enligt LSS 
kommer inte att granskas. 

2.4. Genomförande 

Granskningen baseras på dokumentgranskning och intervjuer med ledande tjänstepersoner 
inom socialtjänsten, se bilaga 1.  
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Drygt tio akter med genomförandeplaner valdes ut för granskning mot socialtjänstlagen 
(SoL), LVU och LVM, samt kommunens regelverk. Initialt planerades en granskning av 12 
ärenden. Aktgranskningen visade sig dock tidskrävande och med ett stort behov av stöd från 
verksamheternas systemförvaltare för tillgång och navigering i systemen. Med anledning av 
detta justerades urvalet till 10 ärenden om 9 akter, med fördelning inom respektive lagrum 
(SoL, LVU och LVM), se bilaga 2. Urvalet innefattade ärenden från januari 2017 – december 
2018. Systemförvaltarna slumpade fram ärenden inom urvalet. Inom tidsramen fanns bara 
två beslut om insatser enligt LVM, vilket föranledde att vi i detta fall utökade tidsramen för 
urvalet.  

Stickprovskontrollen syftar till att se vilken information som samlas, hur ofta uppgifter 
aktualiseras, innehållet i uppgifterna och formerna för uppföljning av insatserna. Stickproven 
fördelades mellan de två ansvariga nämnderna, äldre- och omsorgsnämnden (30 procent) 
och socialnämnden (70 procent).   

Vi har bedömt akterna utifrån en checklista som utgår från vad utredningar och beslut om 
rätten till bistånd eller insatser bör innehålla enligt Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om handläggning av ärenden och 
genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 

2.5. Revisionskriterier 

2.5.1. Förvaltningslagen (2017:900) 

I 31 § regleras att det för varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som visar: 

1. dagen för beslutet, 
2. vad beslutet innehåller, 
3. vem eller vilka som har fattat beslutet, 
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och 
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i 

avgörandet. 

Vidare fastslås att ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt 
sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. 

2.5.2. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge 
och/eller hens vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Vård 
skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas. Detta kan även vara genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende. 
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2.5.3. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Tvångsvård skall beslutas om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika 
eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, samt att 
vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL samt utgör en risk för sig själv eller annan i 
enlighet med 4 §. Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt. 

2.5.4. Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap.  

Av 11 kap. 1 a § regleras att socialnämndens bedömning som rör barn eller unga ska 
dokumenteras. Vidare fastslås i 3 § att en vårdplan ska upprättas när någon behöver vårdas 
i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem. För barn och unga som vårdas i 
ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en genomförandeplan 
upprättas. Planerna ska även inbegripa åtgärder och insatser som andra huvudmän har 
ansvar för. Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet.  

Vårdplan 

När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas över den 
vård som nämnden avser att ordna. En vårdplan ska även innehålla de åtgärder och insatser 
som andra huvudmän har ansvar för (11 kap. 3 § första och andra st. SoL). Av förarbetena 
framgår att det övergripande syftet med vårdplanen är att klargöra socialtjänstens mål och 
medel med vården, utifrån det enskilda barnets behov. 

Genomförandeplan 

Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som beskriver hur vården ska 
genomföras (11 kap. 3 § andra st. SoL). Socialstyrelsens allmänna råd förtydligar hur 
genomförandeplanen ska utformas.   

2.5.5. Socialstyrelsens SOSFS 2014:5 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS skall alla verkställighetsbeslut innehålla en 
genomförandeplan. Denna genomförandeplan skall innehålla en redovisning av hur 
verksamheten tänker utföra beslutet bland annat beskriva vilka mål som gäller för insatsen, 
när och hur insatsen ska genomföras. Planen skall fattas i samråd med den enskilde, eller 
om den enskilde inte är kapabel att fatta beslut, dennes anhöriga eller utsedda goda man. 
Genomförandeplanen skall sedan följas upp av utföraren. 
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3. Organisering av socialtjänsten 

Socialnämnden ansvarar för att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i 
den samlade lagstiftningen. Detta kan innebära insatser för ekonomiskt bistånd, insatser för 
personer med missbruksproblematik och boendestöd. Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar 
främst för omsorgen av äldre över 65 år.   

Socialkontorets tre myndighetsenheter; barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och 
biståndsenheten för äldre- och funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri, handlägger 
ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS.  

Utföraravdelningen bedriver verksamhet som bland annat a) hemtjänst samt vård- och 
omsorgsboenden, men även b) öppenvård som stöd för barn och unga samt deras familjer 
och öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för 
kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning 
av nämndens budget och genomför kvalitets- och avtalsuppföljningar. 

Nedan är en något förenklad bild av socialkontorets organisation inom det granskade 
området. Enbart de utförarenheter som vi har fördjupat oss i inom ramen för granskningen 
finns beskrivna i bilden. Därutöver tillkommer enheter för hemtjänst, hälso- och sjukvård 
samt utförare inom LSS.  

Kvalitet och 
verksamhetsstöd 

Utföraravd. 

Myndighetsutövning 

Stöd och behandling 
(socialpsykiatr, missbruk) 

Vård- och omsorgsboende 
(äldre)  

Externa 
utförare 

Bistånd 

Socialchef 

Vuxen Barn & ungdom 
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4. Dokumentation inom myndighetsutövningen 

I detta avsnitt beskriver vi de verksamhetsområden vi granskat inom socialkontorets 
myndighetsutövande funktioner; barn och ungdom, vuxenverksamhet (försörjningsstöd, 
missbruk, nyanlända) samt bistånd (äldreomsorg). Här framgår hur enheterna arbetar med 
rutiner och internkontroll vad gäller dokumentation.  

4.1. Vuxenenheten – rutiner för utredning och beslut 

Vuxenenheten består av 14 socialsekreterare fördelade på enhetens olika 
verksamhetsområden: nyanlända, ekonomiskt bistånd, bostäder samt missbruk och våld i 
hemmet. På vuxenenheten arbetar även tre samordnare. Samordnarna fördelar ärenden till 
socialsekreterare samt deltar i metodutveckling och kvalitetsarbetet.  

Varje utredning enligt 11 kap 1 § SoL ska leda fram till ett beslut. Detta beslut kan antingen 
innebära att ärendet avslutas utan åtgärd, att beslut om insats fattas eller att beslut om att 
lämna yttrande till annan myndighet fattas.1 Beslut om öppenvård för missbruk som tas inom 
kommunen gäller i sex månader. Övriga beslut är oftast mycket kortare. 

Beslutsfattaren skiljer sig åt beroende på ärende och karaktär enligt nämndernas 
delegationsordning, se nedan.  

Ärende  Lagrum  Delegat 

Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1§ SoL Socialsekreterare  

Beslut om att utredning inte ska inledas 11 kap. 1 § SoL Samordnare 

Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård 7 § LVM Enhetschef 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM 11 § LVM Arbetsutskott 

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM Arbetsutskott 
SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

Insatserna som kan beslutas efter en utredning kan bland annat vara i öppenvården eller 
heldygnsverksamhet, insatser inom integration, arbetsmarknad samt försörjningsstöd. 
Vården kan bestå av arbetsrehabiliterande insatser samt mer intensiva terapier och inte 
sällan finns det någon psykiatrisk problematik vilket gör att resurser från kommunens 
allmänpsykiatriska verksamhet kopplas in eller i samverkan med landstingets resurser. 

Socialsekreterarna får in ansökan från personen själv eller anhörig, samt anmälningar från 
polis, sjukvård eller annan aktör. Ärenden fördelas en gång i veckan av samordnare och 
öppnas upp i Procapita. Klientens situation kartläggs av en socialsekreterare genom möte 
med individen och innan ett beslut fattas om eventuellt frivillig insats görs vid missbruk en så 
kallad ASI2-intervju. Dokumentation sker enligt strukturerade mallar i Procapita. Skriftlig 

                                                

1 Riktlinjer för socialkontorets missbruksvård 

2 Addiction severity index (ASI) är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd 
för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning. ASI mäter 
alkohol- och narkotikarelaterade problem. 
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kommunicering ska alltid ske av utredningar. I Procapita finns en kommuniceringsknapp som 
ska användas vid all kommunicering till klienten. 

Inom vuxenenheten upprättas alltid en arbetsplan som arbetas fram med klienten3. Vid beslut 
om insatser genomförs ett uppstartsmöte med brukare, socialsekreterare och behandlare. 
Här sätts även datum för uppföljning som enligt rutin och manual ska ske inom 3 månader. 
Därefter upprättar utföraren en genomförandeplan. Samordnarna har genom 
verksamhetssystemet tillgång till socialsekreterares ärenden. Avstämning för att säkerställa 
att arbetsplaner och genomförandeplaner finns, görs enligt planering i årshjulet och vid 
individuella ärendedragningar mellan samordnare och socialsekreterare. 

För att säkerställa systematisk uppföljning av ärenden finns hjälpmedel i Procapita, men det 
måste aktivt bevakas av en medarbetare. Systemet uppmärksammar dock 
socialsekreteraren på ärenden som är aktuella för avslutande av utredning. I verksamhetens 
processkarta för missbruk fastslås att socialsekreterare ansvarar för att bevaka att 
genomförandeplanen kommer in inom rätt tid samt att ”avvikelse” ska skickas till utföraren 
om genomförandeplan inte har inkommit inom 14 dagar.  

Det framgår av Rutin – manual för handläggning inom vuxenenheten att respektive 
socialsekreterare ansvarar för att personakter avslutas och rensas till de ärenden som 
socialsekreteraren har eller har haft aktuella. Personakten ska bestå av samtliga inkomna 
handlingar samt vissa upprättade handlingar bland annat undertecknade beslut, 
underskrivna arbetsplaner och genomförandeplaner. Det får inte finnas handlingar i 
pappersakten som inte registrerats och infogats i Procapita. I granskningen framkommer att 
akter bör stängas ca 2 månader efter beslut om avslutande av insatser. Enheten gjorde en 
egenkontroll i december 2018 för att säkerställa att ärenden stängts inom denna tid. Det 
framkommer i analys av kontrollen att handläggarna ibland dröjer med att stänga akter då 
individer förmodas återkomma. 

4.1.1. LVM - utredning och beslut  

Beroende på om det är frivilliga insatser som är aktuella eller om tvångsvård är aktuellt ser 
processerna olika ut. Vid LVM-ärenden är det enhetschef som beslutar om att inleda 
utredning om skäl för tvångsvård, se processkarta nedan. Dessförinnan prövas alltid frivilliga 
åtgärder. 

 

Förenklad processbeskrivning av utredningsprocess för missbruk enligt LVM (ej brådskande)  

 

                                                

3 Det finns flera typer av planer som har olika ändamål. De begrepp som används är arbetsplan, 
genomförandeplan, samordnad individuell plan och vårdplan. 
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Om det vid utredningen visar sig att det är adekvat med tvångsinsatser enligt § 13 LVM4 tar 
socialnämndens ordförande beslut om omedelbart omhändertagande. Samma dag som 
beslut om vård enligt § 13 LVM beslutas faxas beslut med underlag till förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten har sedan fyra dagar på sig att godkänna eller avslå det omedelbara 
omhändertagandet. Därefter skall en ansökan göras av socialnämnden inom sju dagar, för 
LVM-förhandling i förvaltningsrätten. Under 2018 arbetade enheten med två beslut om 
tvångsvård enligt LVM från förvaltningsrätten.  

4.2. Barn och ungdom – rutiner för utredning och beslut 

Av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut om att inleda utredning i barn- och 
ungdomsärenden är delegerat till samordnare på enheten som får besluta om att genomföra 
utredning oavsett den enskildes samtycke. Socialsekreterare får besluta om att inleda 
utredning om samtycke finns. 

Inom LVU är det enhetschef på barn- och ungdomsenheten som beslutar om att inleda 
utredning om skäl för tvångsvård. Om det vid ansökan eller tidigt i utredningsskede visar sig 
att det är adekvat med tvångsinsatser enligt § 6 LVU, fattar socialnämndens ordförande 
beslut. Därefter ska en ansökan till förvaltningsrätten beredas till nämndens arbetsutskott 
som fattar beslut om att till förvaltningsrätten ansöka om tillstånd till tvångsvård enligt 6 § 
LVU om omedelbart omhändertagande5. Under 2018 var 18 personer aktuella för LVU-vård.  

Ärende  Lagrum  Delegat 

Beslut om att inleda utredning vid samtycke 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

Beslut om att genomföra utredning oavsett den enskildes 
samtycke. Endast i barn och ungdomsärenden 

11 kap. 2 § SoL Samordnare 

Beslut om att avsluta placeringsinsats för barn/unga 4 kap. 1 § SoL Samordnare 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU 4 § LVU Arbetsutskott 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

6 § 1 st. LVU Arbetsutskott 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 

11 § 1st. LVU Arbetsutskott 

Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU Arbetsutskott 
SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

Mottagningsenheten tar emot alla anmälningar och gör en förhandsbedömning som går ut på 
att ta ställning till om en utredning ska påbörjas eller ej. Ärenden som resulterar i att 
utredning inte inleds registreras med beslutsfattare, beslutsdatum och beslutsmotivering 
samt tillförs personakt om ärendet inte är pågående. Cirka 110 nya anmälningar per månad 
inkommer till mottagningsenheten. De anmälningar som inkommer i pågående ärenden tas 
ej om hand av mottagningsenheten då det redan finns ett ärende. 

                                                

4 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. 
Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För 
missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas 

5 Enligt 13 § LVU så ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 
fortfarande behövs och i sådant fall hur den ska inriktas och utformas. 
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Barn- och ungdomsenheten arbetar i verksamhetssystemet Procapita, men kommer under 
2019 att gå över till Lifecare. Dokumentation sker utifrån utredningsmodellen barns behov i 
centrum, BBIC. 

Om utredningen visar behov av insatser av stödjande eller behandlande karaktär i 
öppenvård, ansvarar utredaren för att en genomförandeplan upprättas. Inför en placering 
utom hemmet upprättas en vårdplan. Av vårdplanen framgår socialtjänstens avsikter med 
den föreslagna vården och hur den ska anordnas. Planen ligger till grund för genomförandet 
av vården och för uppföljningen. Den upprättas därför som ett särskilt dokument i Procapita. I 
vårdplan, uppdrag och genomförandeplan dokumenteras mål med insats. Målområdena 
följer samma struktur som beslutsunderlag enligt BBIC. 

Vid ärenden som berör barn och unga finns krav på delaktighet, baserat på ålder och 
mognad. Av Riktlinjer för socialnämndens arbete med barn och unga framgår att 
vårdnadshavaren och den unge undertecknar planen så att det klart framgår att de tagit del 
av den och huruvida de samtyckt till den eller inte. I flera barn- och ungdomsärenden är 
barnet så pass litet att delaktigheten säkerställs genom att tillsammans med barnet fylla i en 
illustrativ broschyr. 

Ärendedragningar sker veckovis och utredare har individuella genomgångar med 
samordnare en gång i månaden. Antalet pågående ärenden noteras i Excel-dokument i syfte 
att mäta arbetstyngd.  

4.3. Biståndsenheten – rutiner för utredning och beslut 

Av äldre- och omsorgsnämndens samt socialnämndens delegationsordning framgår att 
beslut om att inleda utredning är delegerat till biståndshandläggare.  

Ärende  Lagrum  Delegat 

Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1§ SoL Socialsekreterare  
Biståndshandläggare 

Beslut om bistånd i form av särskilt boende samt korttidsboende 4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
ÄLDRE OCH OMSORGSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING  

Vad gäller äldreomsorgen beslutar biståndshandläggare om hjälp i hemmet och enhetschef 
beslutar om särskilt boende. Biståndsenheten har fått ett nytt verksamhetssystem Lifecare 
för utredning och dokumentation. Lifecare uppges underlätta utredning och dokumentationen 
enligt IBIC (individens behov i centrum).  

 

Det framgår i granskningen att alla moduler inte finns i Lifecare för att verksamhetssystemet 
ska vara komplett. Bland annat kan handläggaren inte se utförarens upprättade 
genomförandeplaner utan de måste gå in i det gamla verksamhetssystemet, Procapita. Då 
genomförandeplanerna inte finns tillgängliga i Lifecare kan handläggaren inte se om de 
beställda insatserna har beskrivits hos utföraren. Detta har dock åtgärdats under tiden för 
granskningen. Förbättringsförslag benämns vara att handläggaren ska få en notifikation i 
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systemet efter 15 dagar om genomförandeplan inte finns och därmed efterfråga denna från 
utförarna. 

4.4. Bedömning 

Vi bedömer att det inom myndigheten finns tillräckliga riktlinjer som stödjer handläggning och 
dokumentation av enskilda ärenden. Samtliga enheter för myndighetsutövning, 
(vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten samt biståndsenheten) har fastställda rutiner 
och riktlinjer för dokumentation vilka tar sin grund i SoL samt SOSFS 2014:5, och innehåller 
hänvisning till lagrum, förslag på frastexter och ansvarsfördelning. I riktlinjerna behandlas 
bland annat den lagstiftning som verksamheten styrs av, handläggningsprocessen samt 
regler och syfte kring dokumentation. Rutinerna är levande dokument då de revideras vid 
behov och uppges vara väl förankrade i verksamheten.  

Enheterna säkerställer klienten/brukarens delaktighet i planeringen genom bland annat 
underskrift. I flera barn- och ungdomsärenden är barnet så pass litet att delaktigheten 
säkerställs genom att tillsammans med barnet fylla i en illustrativ broschyr. Existensen av 
alternativa metoder för att främja barnets delaktighet bedöms som positivt. 

Procapita underlättar för verksamheterna att leva upp till lagar och regler gällande 
dokumentation. Övergången till Lifecare förväntas av de intervjuade underlätta arbetet 
ytterligare. Vi delar den bedömningen. Genom BBIC finns förutsättningar att stärka den röda 
tråden, och efterlevnad av gällande krav i lagstiftning genom hela handläggningsprocessen.  

4.5. Myndigheternas kvalitetsråd 

Det systematiska förbättringsarbetet upprätthålls genom enheternas kvalitetsråd. Varje enhet 
har ett eget kvalitetsråd vilket fungerar som forum för att bland annat diskutera och revidera 
rutiner för dokumentationen. Kvalitetsråden innefattar representanter från enheternas alla 
arbetsgrupper vilka träffas ca en gång i månaden. Minnesanteckningar skrivs och avvikelser 
och förbättringsförslag återkopplas på APT. Efter genomförda egenkontroller tas prioriterade 
utvecklingsområden fram och förs vidare till råden där de respektive ärendestegen 
analyseras.  

4.6. Egenkontroll - kollegial ärendegranskning 

Myndighetsenheterna har sedan hösten 2013 ett gemensamt program för egenkontroll i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Egenkontroll 
genomförs årligen i november och varje handläggare tilldelas ca 3–6 ärenden att granska. 
Detta organiseras av enhetens samordnare. Aktkontroller görs även i nyanställdas 
inskolningsfas och fungerar därmed även i utbildande syfte. Detta har validerats genom att vi 
har tagit del av dokumentationen. 

Hos samtliga enheter har man tagit fram dokumentet Rutin - manual med reviderbara 
riktlinjer, mallar och förbättringsförslag behjälpliga för dokumentationsarbetet. Här förtydligas 
även viss roll- och ansvarsfördelning. Egenkontroll sker efter uppställda mallar och kollegialt 
upprätthållna rutiner. Fokus är att se hur dokumentationen är utförd i Procapita och om den 
följer upprättade rutiner.   
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Metodiken baseras på egna checklistor för att följa frågor om beslutsordning och 
dokumentationsprocess. Samordnaren samlar in egenkontrollerna för vidarebefordran till 
Kvalitet och verksamhetsstöd, som sammanställer materialet. Förekommande 
utvecklingsområden återkopplas till handläggare via enhetschef och med en följande 
handlingsplan som följs upp under året. Iakttagna avvikelser i dokumentationsarbetet lyfts 
fram av handläggare, åtgärdas och dokumenteras för att behandlas i kvalitetsråd. 

4.6.1. Egenkontrollen har identifierat flera utvecklingsområden 

I Resultat av egenkontroll 2018, barn och ungdom, påvisas hur dokumenterade underlag för 
frågor om generell kommunikation och inkluderande enskilda samtal med barn är tydliga 
utvecklingsområden. Utvärderingen delar upp ärendegången i 8 dokumentationssteg där 
totalt 184 slumpmässigt utvalda ärenden granskats därefter. 

Egenkontrollen har också visat att enheten för barn och ungdom i hög grad lever upp till 
andelen akter som på ett tillräckligt sätt tillmötesgår dokumentationskriterier om icke-enskilda 
samtal med barn, färdigställda utredningar inom 4 månader, när och hur utredning och beslut 
kommunicerats, utformade uppdrag till utförare, samt möjligheterna till att följa 
uppföljningsprocesserna i aktanteckningar. 

I biståndsenhetens kontrollmoment med åtgärder framkommer att flera av 
förbättringsområdena från aktgranskningen 2018 finns inkorporerade i planering av årets 
kontrollmoment. Några av förbättringsområdena berör tydlighet i samtycke, tidsbegränsning 
av beslut, samt att datum för uppföljning inte framgår tydligt.  

Noterbart är att dokumentering av upprättade genomförandeplaner och konkreta och 
uppföljningsbara mål uppvisar en begränsad tydlighet i akterna för både biståndsenheten 
och barn- och ungdomsenheten. Genomförandeplaner skrivs av verkställighetssidan men det 
är myndigheten som ansvarar för dem. Det är enheten som sätter målen och säkerställer att 
genomförandeplanerna motsvarar uppdraget. I intervjuer anges att dokumentationskraven 
vad gäller uppföljning är otydliga. 

Det framgår att biståndsenheten som åtgärd på stickprovskontrollerna 2018 har planerat två 
utbildningstillfällen med kommunjurist för att säkerställa att enheten inte brister i 
dokumentationen.  

4.7. Bedömning 

SKL beskriver i Förbättrad dokumentation att ett eget lärande ger en förbättrad och mer 
effektiv dokumentation. Myndigheterna inom socialkontoret bedöms ha goda lokala 
lärandeprocesser där handläggare granskar varandras dokumentation samt att tid avsätts för 
analys och diskussion kring dokumentationen.  

I myndigheternas årliga egenkontroller kontrolleras om aktuella genomförandeplaner finns. I 
egenkontroll för barn- och ungdomsenheten framgår att det finns förbättringsområden vad 
gäller upprättande av genomförandeplaner och formulering av uppföljningsbara mål. Vi 
bedömer att det finns anledning att anpassa systemen till att signalera till handläggare och 
socialsekreterare om genomförandeplan inte inkommit inom 14 dagar, både vad gäller 
kommunens utförare och privata utförare. Detta i kombination med uppföljningsbara mål 
underlättar myndighetens utvärdering av måluppfyllelsen för den beställda insatsen. 
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5. Rutiner för dokumentation i genomförandeplaner och social 
dokumentation 

5.1. Utföraravdelningen – stöd och behandlingsenheten  

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS fastslås att genomförandeplanen skall fattas i 
samråd med den enskilde, eller om den enskilde inte är kapabel att fatta beslut, dennes 
anhöriga eller utsedda goda man. Utifrån processen med arbetsplan och inledande möten 
med klienten tas genomförandeplan fram av utförare/socialsekreterare i samråd med klienten 
och insatsens behandlare.  

Under utföraravdelningens stöd- och behandlingsenhet finns ett flertal verksamheter som 
arbetar inom socialpsykiatrin och missbruksvården.  

 

Härnevimottagningen (missbruksenhet) 

Missbruk Härnevi fokuserar på riskbruk-, missbruk- och beroendeproblematik och består av 
3 heltidsarbetande missbruksbehandlare. Verksamheten är en samarbetande mottagning 
med mini-maria6 och PRIMA. Enhetsledaren är även behandlare till 50 procent. 
Verksamheten arbetar främst med tidsbegränsade insatser.   

Enheten saknar rutiner för upprättande av genomförandeplaner, men har mallar att utgå ifrån 
vad gäller innehåll. Enheten saknar således rutiner för att säkerställa att det inte finns 
värderande eller ovidkommande information i journalen. Vid granskningen 
uppmärksammades att verksamheten saknar rutiner för dokumentation när en brukare 
avslutar insatser. Detta föranledde att enheten har initierat ett arbete med att rensa och 
skicka journaler för arkivering, samt att arbeta fram rutiner.  

Av Rutin och manual för vuxenenheten framgår att berörd socialsekreterare ansvarar för att 
uppföljningsmöten genomförs var tredje månad tillsammans med klient och behandlare. 
”Berörd socialsekreterare ansvarar också för att genomförandeplan är upprättad och 
underskriven av behandlare och klient”. Det framkommer även att uppföljning av insatsens 
genomförande ingår i Härnevimottagningens egenkontroll men inte har genomförts 
regelbundet.  

                                                

6 Mini-Maria i Bro är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år med riskbruk eller missbruk 
av alkohol och droger. PRIMA Beroende ansvarar för beroendevården för vuxna över 18 år som är 
boende i kommunen.  
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Solängens öppenvård 

Solängen är kommunens öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer som behöver 
stöd, behandling och hjälp med att lösa olika svårigheter och kriser. Verksamheten består av 
fem familjebehandlare. Enhetschef utgör även enhetsledare för denna verksamhet. 

Beställningar kommer från myndighet till utföraren genom Procapita. Inom en månad 
upprättar familjebehandlare en genomförandeplan. Familjebehandlarna dokumenterar vilka 
som deltagit samt, var och när man träffas, teman som föräldrarna/familjen arbetar med, 
samt processinfo som är relevant kopplad till uppdraget. När det är strukturerad behandling 
med specifika program beskrivs vilka moment som är genomförda. Om bokade tillfällen 
avbokas, oavsett av vem, journalförs detta. När en insats avslutas lämnas 
pappersdokumentation av vikt till akten hos socialtjänsten. Annan pappersdokumentation 
kasseras enligt rutiner för sekretessmaterial. 

Familjebehandlare ansvarar för att dokumentera avvikelser på kvalitetsråd. En gång per år 
genomförs en egenkontroll av dokumentation enligt ledningssystemet för kvalitetsarbete. Av 
Kvalitetsberättelse 2017 framgår att egenkontrollen av dokumentation genom 
stickprovsgranskning skedde 2017. Resultatet återkopplades och enheten åtgärdade 
bristerna. Egenkontrollen med stickprovsgranskning uppges inte ha skett 2018 då enheten 
inte har en egen enhetsledare med tid och tydligt ansvar för uppföljningen.  

Boendestöd Psykiatri 

Verksamheten består av sex stycken boendestödjare, varav en med tjänst om 80 procent. 
Verksamheten för socialpsykiatrin har även en träfflokal med två medarbetare. Vid tiden för 
granskningen uppgavs att verksamheten verkställde drygt 70 ärenden. I intervjuer 
framkommer att några brukare har omotiverat stort antal timmar beviljade i beslut. Det 
uppges finnas en viss diskrepans mellan biståndsenheten och utförarsidan gällande hur 
omfattande boendestöd bör vara för en brukare. Intervjuade kopplar detta till att 
myndighetssidan inte har tillräckliga kunskaper om insatsen och behovet hos brukare inom 
socialpsykiatrin.  

Verkställighetssidan beskriver boendestöd som föränderligt. I intervjuer framkommer att 
biståndsenheten fattar en hel del tillsvidarebeslut som prövas efter sex månader till ett år. 
Flera beställningar ligger kvar som öppna utan att avslutas av myndigheten. Enheten gjorde i 
augusti 2018 en översyn av samtliga öppna ärenden i Procapita. Resultatet visade att det var 
ett flertal avslutade ärenden som myndigheten inte hade avslutat i Procapita.  

Det framkommer i Kvalitetsberättelse 2018 att Solängen, Härnevimottagningen och 
boendestöd psykiatri har gjort egenkontroller av dokumentation genom stickprovsgranskning 
av varandras ärenden, kollegial ärendegranskning. Resultaten har återkopplats och ansvarig 
personal har åtgärdat bristerna. 

5.2. Utförarenheten – vård- och omsorgsboende för äldre 

Norr- och allégården är vård- och omsorgsboenden förlagda under utföraravdelningen. 
Mellan avdelningarna finns totalt 48 brukare. Sedan 2018 upprättar utförare i egen regi 
genomförandeplan och socialdokumentation i Lifecare. Den inskolande fasen beskrivs ännu 
fortgå. Om den enskildes behov ändras ska utföraren dokumentera detta och kontakta 
biståndshandläggaren. 
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Inkommande beslut och beställningar kommer först till enhetsledare. Initierade ärenden går 
via samordnare vidare till vårdpersonal och rehabiliteringsteam vilka anpassar vårdplan som 
möter frågor om brukarens hälsa, behov, medicinering, anhörigkontakter och preferenser. 
Vårdplan utgör även en viss grund för genomförandeplan, vilken dokumenteras i Lifecare. 
Underlaget förs in i Lifecare men all berörd personal har idag ännu inte tillgång till systemet, 
något som dock väntas åtgärdas. Lifecare kräver medarbetares personliga elektroniska 
legitimering för inloggning vilket stärker rättssäkerheten och säkerheten kring brukares akter. 

Social dokumentation ska ske på daglig basis i systemet och enheten har tagit fram lathund 
för ändamålet. Enheten använder sig av de rutiner och riktlinjer som Socialstyrelsen har 
arbetat fram för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Uppdatering av 
tillgängliga formaliserade rutinbeskrivningar uppges äga rum, även om rutiner beskrivs vara 
väl införstådda hos personalen idag. Arbete med framtagna förprogrammerade frastexter, 
kompletterande veckovisa sammanställningar, morgonmöten och framförallt ett 
mellankollegial lärande beskrivs som behjälpliga verktyg för arbetet. Se processkarta med 
rutiner nedan: 

Det framkommer att verkställigheten vad gäller brukaren kan dokumenteras i 
veckosammanfattningar, om berörd personal under veckans gång inte har dokumenterat 
kontinuerligt. Detta kan innebära att annan personal än de som arbetat skriver den sociala 
dokumentationen. 

Då hälso- och sjukvårdspersonal inte har tillgång till brukarnas akter i Lifecare, hanteras viss 
dokumentation i fysisk pärm (så kallad ”flik 9”) vilket beskrivs som en form av försäkran till att 
lämplig dokumentation framställs av hälso- och sjukvårdspersonal. I intervjuer framkommer 
att det ännu inte förekommit några större avvikelser i dokumentationsförfarandet. 

Utöver samordnande dokumentansvarig vilken ansvarar för fortbildning och guidning finns 
bland personalen även utsedda dokumenteringsstödjare för att tillse en upprätthållen 
lärandespridning mellan avdelningarna.  

Månadsvisa stickprovskontroller förekommer och ansvarig samordnare anser sig ha en bra 
överblick. Även månadsvis rapportering sker mellan samordnare och ansvarig chef som 
tillsammans genomför kontroller av dokumenteringens innehåll. Brukares tillstånd, dagliga 
hälsa, aktiviteter och daglig dokumentation är frågor som ges extra uppmärksamhet. 

Enhetens kvalitetsråd träffas månadsvis med representanter från samtliga 
vårdpersonalgrupper och avdelningar och fungerar som forum för arbetens konstruktiva 
diskussioner. Dokumentationsarbetet ges en egen punkt där förebyggande och uppföljande 
samtal kring avvikelser förekommer. Avvikelsers faktiska åtgärder beskrivs dock i regel 
förekomma långt tidigare ute i verksamheten. Rutiner och informationsutbyte diskuteras 
också i kontinuerliga APT-möten. 
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5.3. Krav på privata utförare 

Av Förfrågningsunderlag, Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, antagen av 
socialnämnden den 18 augusti 2016, SN16/0125, framgår att utföraren är skyldig att 
tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare upprätta en genomförandeplan 
utifrån de biståndsbedömda insatserna. Innehållet i genomförandeplanen ska beskrivas 
utifrån ÄBIC/IBIC och den enskildes önskemål. Utföraren ska följa upp genomförandeplanen 
regelbundet, vid förändrade behov samt vid nybeställning, dock minst två gånger per år. 
Genomförandeplanen ska skickas till beställaren inom 14 dagar efter påbörjat uppdrag samt 
efter varje uppföljning.  

5.4. Bedömning 

En av utförarna saknar rutiner för upprättande av genomförandeplaner, men har mallar att 
utgå ifrån vad gäller innehåll. Det saknas i det fallet dokumenterade rutiner för att säkerställa 
att det inte finns värderande eller ovidkommande information i journalen. Det framkommer 
dock i intervju att det är tydligt förankrat i verksamheten hur genomförandeplaner och social 
dokumentation ska formuleras. Införandet av Lifecare förväntas av de intervjuade ge ett 
betydande förbättrande inslag i dokumenteringsarbetet. Lifecare kräver även medarbetares 
elektroniska legitimering för inloggning vilket stärker rättssäkerheten och säkerheten kring 
brukarens akt. 

Det framkommer att verkställigheten av brukarens insatser ibland dokumenteras i 
veckosammanfattningar, om berörd personal under veckans gång inte har dokumenterat 
kontinuerligt. Detta kan innebära att annan personal än de som arbetat de aktuella dagarna 
skriver den sociala dokumentationen. Vår bedömning är att utförarenheterna behöver arbeta 
för att medarbetare som jobbar med brukaren aktuell dag, i största möjliga mån gör 
anteckningar i den sociala journalen. Detta för att dokumentationen skall vara så korrekt som 
möjligt samt att dokumentering sker kontinuerligt. 

Vid granskningen uppmärksammades även att en enhet saknade rutiner för dokumentation 
när en klient avslutar insatser. Detta föranledde att enheten har initierat ett arbete med att 
rensa och skicka journaler för arkivering, samt arbeta fram rutiner.  

Det framkommer att samtliga enheter har en formaliserad struktur för egenkontroll vilket 
inbegriper aktgranskning. Av olika skäl genomför inte samtliga enheter 
stickprovsgranskningen regelbundet vilket vi bedömer är en brist.  

Vi bedömer att det finns brister i utförarenheternas proaktiva arbete med kvalitetsledning, i 
form av aktuella och upparbetade riktlinjer, samt kontinuerlig egenkontroll och uppföljning. 
Nämnderna behöver säkerställa att utföraravdelningen har tillräckligt med personella 
resurser för att kunna arbeta ändamålsenligt med dessa delar.  

Vi har i granskningen fått indikationer på att handläggare som hanterar myndighetsutövning 
inom boendestöd för socialpsykiatrin inte har tillräcklig kunskap kring insatsens omfattning 
och karaktär, samt behovet hos brukare inom socialpsykiatrin. Möjligen finns det behov av att 
se över om myndighetsutövningen bör förläggas på en annan myndighetsenhet, alternativt 
fortbilda befintlig personal inom biståndsenheten. Detta faller dock utanför ramen för denna 
granskning. 
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6. Stickprovsgranskning av akter 

Ärendegranskning har gjorts av 10 ärenden inom de skilda enheterna under social- och äldre 
och omsorgsnämnden. I granskningen har vi enbart säkerställt att dokumentationen finns 
och i tillräcklig utsträckning uppfyller dokumentationskraven (se utvalda granskningskriterier i 
bilaga 2). Vi har således inte gjort någon fördjupad bedömning avseende relevans eller 
väsentlighet i innehållet som sådant. Det stickprov vi granskat bör endast ses som en 
indikator på eventuella brister i dokumentationen. Säkra slutsatser om all dokumentation kan 
inte enbart göras utifrån stickprovet. 

Vi noterar utifrån de granskade akterna att det i ett fall saknades en dokumenterad 
skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL. 

Vidare framgår att det i ett fall saknas information om genomförandeplan har upprättats, 
samt att det i ytterligare två ärenden saknas en komplett genomförandeplan i enlighet med 
alla punkter i 2 kap. Socialtjänstförordningen (2001:937). I de fall genomförandeplan saknas 
kan orsaken dock vara att en papperskopia av genomförandeplanen har inkommit via 
postgång men att det inte har noterats i de digitala verksamhetssystemen. I tre av de fyra 
granskade akterna med beslut om SoL-insatser var det otydligt huruvida enskilda brukare 
deltagit i upprättandet av genomförandeplanerna. Två av de granskade akterna avser SoL-
insatser som biståndsenheten tagit beslut om, varav det tredje ärendet inbegriper SoL-
insatser beslutade av barn- och ungdomsenheten. Detaljerad sammanställning av resultatet i 
aktgranskningen framgår i bilaga 2. 

Mycket av det efterfrågade innehållet går att finna men är förhållandevis otydligt utan stöd 
från erfarna medarbetare. Detta gäller speciellt i Procapita. Vi noterar utifrån de granskade 
akterna att ärenden är väsentligt enklare att följa i Lifecare jämfört med Procapita, och är i 
linje med vad som återgetts i intervjuer med bland annat socialsekreterare, också i fråga om 
användarvänlighet. 

6.1. Bedömning 

I samtliga ärenden finns en journal i vilken socialsekreterarna löpande fört in uppgifter, både 
gällande utredningsarbetet och under genomförandet av beslutade insatser. Journalen 
innehöll anteckningar om beslut och åtgärder som vidtagits samt andra viktiga händelser. 
Omfattningen av dokumentationen skilde sig åt beroende på ärendets komplexitet. 

Vi bedömer att det utifrån vår stickprovskontroll av akter finns brister vad gäller 
dokumentationen i de utvalda ärendena. Akterna innehöll, i stort, nödvändig dokumentation 
men i flera fall saknades genomförandeplaner som uppfyller lagstiftning och allmänna råd. 
Bland annat formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, främst inom granskade SoL-
ärenden med beslut om insatser inom äldreomsorgen. Vi noterar även att en av de 
granskade akterna saknade en dokumenterad skyddsbedömning enligt 11 kap. §1a SoL, 
vilket är en brist.    
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7. Nämndernas uppföljning och kontroll 

Årligen upprättas en internkontrollplan för socialnämndens samt äldre- och 
omsorgsnämndens verksamheter. Utöver den interna kontrollplanen genomför samtliga 
verksamheter lokala egenkontroller för att säkerställa att verksamheten följer gällande 
lagar/förordningar och drivs med god kvalitet. 

I Intern kontrollplan 2019 för Socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden finns en 
kategori benämnd ”Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler”, vilken inbegriper 
riskreducerande processer i form av uppföljningar och egenkontroll, se nedan. För att 
kontrollera att verksamheterna genomför egenkontroll skickas frågeställning till samtliga 
verksamheter.  

Risk Åtgärd Slutdatum 

Olika krav på kvalitet och 
lagefterlevnad på intern respektive 
extern verksamhet 

❖ Arbeta fram nya uppföljningsmallar 
❖ Likvärdiga uppföljningsmallar för extern och 

intern verksamhet 

2019-12-31 

Egenkontroller genomförs inte 
enligt föreskrift SOSFS 2011:9 

❖ Översyn av egenkontroller och stöd till chefer 
att skapa årshjul för egenkontroller 

2019-12-31 

Redogörelse för intern kontroll, synpunkter och utvecklingsområden inom socialnämndens 
verksamheter rapporteras till nämnd i Kvalitetsberättelse 2018, godkänd av socialnämnden 
den 11 april 2019. I rapporten framgår bland annat att biståndsenheten under 2019 ska 
”säkerställa att uppföljning av beslut sker i enlighet med gällande lag och riktlinjer (SOSFS 
2014:5 […] samt socialnämndens riktlinjer för handläggning.” 

Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och avtal enligt LOV och LOU ska 
utförare årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Samtliga utförare har 
inkommit med en kvalitetsberättelse inom utsatt tid, den 15 februari 2018. I utförarnas 
kvalitetsberättelser framgår bland annat hur de har arbetat med social dokumentation och 
intern kontroll av dokumentation. I kontorets tjänsteskrivelse avseende kvalitetsberättelsen 
framgår att dessa håller olika kvalitet och detaljeringsgrad. Kontoret önskar bland annat 
tydligare redogörelser gällande formerna för utförarnas egenkontroll. Några utförare 
beskriver att de genomför aktgranskningar. Socialnämnden godkände kvalitetsrapport 2018 
för privata utförare med upphandling enligt LOV och LOU den 11 april 2018.  

7.1. Uppföljning av dokumentation – Avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen Kvalitet-och verksamhetsstöd är förlagd inom socialkontorets organisation och 
består av 14 medarbetare, bland annat två kvalitetsutvecklare och en utredare. Avdelning 
har för avsikt att utöka verksamheten med ytterligare en kvalitetsutvecklare.  

Kvalitetsuppföljning inom socialkontorets organisation sker idag hos samtliga verksamheter 
en gång per år. Idag arbetar avdelningen för kvalitet- och verksamhet efter en 
uppföljningsplan och en mall som kan liknas vid ett årshjul. Avdelningen kan genomföra 
händelsestyrda uppföljningar vid behov. Dessa kan initieras efter begäran från 
verksamheterna eller inkomna synpunkter. Det framkommer dock att detta arbete blivit något 
eftersatt med anledning av resursbrist. På grund av rådande personalbrister ser avdelningen 
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ett behov av att revidera processen för att frigöra tid för exempelvis mer platsbesök och 
effektiviserade utredningsarbeten. 

Metodiken för uppföljningarna består främst av verksamhetsbesök hos de olika utförarna. 
Det ingår även i uppföljningarna att intervjua ett antal medarbetare. Brukardelaktigheten 
fångas delvis upp genom stickprovskontroll av genomförandeplaner i samband med 
aktgranskningar och granskning av social dokumentation. Detta är en separat aktgranskning 
oberoende av verksamheternas egenkontroller. Kvalitetsutvecklaren granskar ca fem procent 
av akterna för respektive myndighetsenhet.  

Av Kvalitetsberättelse 2018 framgår att aktgranskningen för barn- och ungdomsenheten 
överlag visat att handläggningen fungerar väl och rättssäkert med bland annat korrekta och 
tidssatta beslut, vård- och genomförandeplaner, att utredningar inleds skyndsamt och att 
handläggning sker inom lagstadgad tid. Resultatet visar också att barn görs delaktiga genom 
samtal. Förbättringsområden som framkommit genom aktgranskningen är bland annat 
formalia kring akuta skyddsbedömningar (återkommande från 2017), rutiner kring 
utredningsplan och kommunicering (återkommande från 2017). 

Vuxenenhetens granskning av akterna visar på förbättringsområden rörande bland annat 
utredning, uppföljning, insatser och uppdrag. Vuxenenheten har arbetat vidare med resultatet 
från egenkontrollen och aktgranskningen genom att tillsammans gå i genom resultatet både 
på APT men också på metodmöten. 

Biståndsenheten och kvalitets- och verksamhetsstöd delade 2017 inte synen på vilka brister 
som förekom i dokumentationen. Aktgranskning som genomförs av kvalitet- och 
uppdragsenheten, enligt internkontrollplanen, har i rapporten ”Aktgranskning 2017” 
konstaterat brister vad gäller uppföljning av mål samt dokumentation om samtycke. 
Biståndsenheten upplevde inte samma brist som i rapporten, vilket föranledde att bristerna 
inte analyserades och åtgärdades. I samband med detta planerades ett samtal mellan 
enheterna för att skapa samsyn gällande på vilket sätt dokumentation sker och hur akten ska 
granskas. I Kvalitetsberättelse 2018 framkommer att aktgranskningen för 2018 byggde 
vidare på föregående års aktgranskning. Förbättringsområden rör bland annat samtycke, 
kommunicering, tidsbegränsning av beslut, SIP, uppföljning av beslut och insats samt att 
kunna följa ärendets gång i den löpande dokumentationen. 

För att inge förståelse hos enheterna till vikten av lokalt inarbetade dokumentationsrutiner 
erbjuder avdelningen utbildningstillfällen främst för enhetsledare och chefer. Stor vikt läggs 
vid att säkerställa en brukarorienterad dokumentering.  

7.1.1. Avtalsuppföljning  

Avtalsuppföljning sker även hos de upphandlade privata utförarna av hemtjänst samt vård- 
och omsorgsboenden enligt LOV och LOU. Utifrån förfrågningsunderlag och de definierade 
krav och kvalitetsnivåer som legat till grund för avtalet avgörs uppföljningens 
innehållsmässiga inriktning. I avtal och lagstiftning framgår dokumentationskrav för 
genomförandeplaner och journaldokumentering.  
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7.2. Bedömning 

Vår bedömning är att socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden, via 
kvalitetsberättelsen och egenkontroller som ska göras i verksamheterna enligt nämndernas 
ledningssystem, har förutsättningar för att på ett systematiskt sätt följa upp att handläggning 
och dokumentation håller en tillräckligt god kvalitet. Vår bedömning är att nämnderna håller 
sig tillräckligt informerade. 

Vi ser positivt på att det finns goda strukturer för uppföljning och stickprovskontroller hos 
samtliga enheter. Det är angeläget att kvalitet- och verksamhetsstöd och producenterna av 
dokumentationen har samsyn gällande hur dokumentationen bör utformas. Detta för att 
myndigheterna och utförarna ska kunna åtgärda eventuella brister som identifieras. Vi 
belyser även vikten av att kunna genomföra händelsestyrda uppföljningar vid inkomna 
synpunkter, klagomål och avvikelser.  
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8. Svar på revisionsfrågor 

Nedan beskrivs i komprimerad form svaren på revisionsfrågorna och de bedömningar som 
görs utifrån respektive revisionsfråga.  

Revisionsfråga Svar 

Säkerställer nämnden en ändamålsenlig 
regelefterlevnad vad gäller social 
dokumentation? 

Delvis. Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner för dokumentation vid samtliga 
myndighetsenheter och utförare. Myndighetsenheterna 
har tagit fram sina rutiner och riktlinjer med 
utgångspunkt från Socialstyrelsen rekommendationer 
för handläggning och dokumentation inom 
socialtjänsten. Procapita underlättar för 
verksamheterna att leva upp till lagar och regler 
gällande dokumentation. Rutinerna efterlevs däremot 
inte fullt ut i verksamheterna, främst på utförarsidan. 
Denna bild vidimeras av vår stickprovsgranskning som 
visar på vissa brister vad gäller upprättande av 
genomförandeplaner i enlighet med gällande 
lagstiftning.  

Finns rutiner för upprättande av 
genomförandeplaner? 

Ja. Det finns rutiner för upprättande av vårdplan och 
genomförandeplan vid samtliga myndigheter och 
utförare. En utförare saknade dokumenterade rutiner 
men hade vägledningar och frastexter till stöd. I 
verksamheternas egenkontroller samt vår 
stickprovsgranskning noteras att genomförandeplaner 
inte alltid är upprättade och aktuella vilket innebär att 
rutinerna inte alltid efterlevs.  

Tillämpas rutinerna och är brukaren 
och/eller närstående delaktig i 
utformandet av en genomförandeplan? 

Delvis. Vi bedömer att rutinerna inte fullt ut följs i 
verksamheterna. I verksamheternas egenkontroller 
samt vår stickprovsgranskning noteras att 
genomförandeplaner inte alltid är upprättade och 
aktuella.  

Samtliga intervjuade beskriver att närstående och 
brukare alltid är delaktiga i utformningen av 
genomförandeplaner. I vissa fall undertecknar brukaren 
genomförandeplanerna för att säkerställa delaktighet. I 
de fall genomförandeplan har upprättats är vår 
bedömning att brukaren är delaktig i utformandet av 
genomförandeplanen.   

Dokumenteras verkställigheten av 
beslutet i enlighet med de krav som finns 
i socialtjänstlagen och enligt 
Socialstyrelsen? Omfattar 
dokumentationen de nödvändiga 
uppgifterna? 

Delvis. Verksamheternas egenkontroller och vår 
stickprovsgranskning visar på att dokumentationen, i 
stort, efterlever relevant lagstiftning. Det finns dock 
brister vad gäller upprättande av genomförandeplaner, 
formulering av konkreta och uppföljningsbara mål, 
främst inom granskade SoL-ärenden med beslut om 
insatser inom äldreomsorgen. 

Säkerställer nämnderna att det finns 
tillräcklig intern kontroll av social 
dokumentation inom socialtjänsten? 

Delvis. Vår bedömning är att socialnämnden samt 
äldre- och omsorgsnämnden, via kvalitetsberättelsen 
och de egenkontroller som ska göras i 
verksamheterna, har förutsättningar för att på ett 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av social dokumentation

   

 

 

22 

systematiskt sätt följa upp att handläggning och 
dokumentation håller en tillräckligt god kvalitet. Vår 
bedömning är att nämnden i allt väsentligt håller sig 
tillräckligt informerad. Några utförare har däremot inte 
kontinuerligt arbetat med egenkontrollen 
(stickprovsgranskning) i enlighet med nämndernas 
ledningssystem för kvalitetsarbete.  

 

Upplands-Bro den 3 september 2019 

 

Anders Hellqvist    Madeleine Gustafsson 
EY     EY  
 
 
Fabian Melin 
EY  



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av social dokumentation

   

 

 

23 

Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 Socialchef, Socialkontoret 
 Enhetschef, Biståndsenheten 

o Handläggare 
 Enhetschef, Vuxenenheten 

o Handläggare 
 Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten 

o Handläggare 
 Vik. Enhetsledare, Stöd och Behandlingsenheten (Utföraravdelningen) 

o Familjebehandlare, Stöd och Behandlingsenheten 
o Missbruksbehandlare, Stöd och Behandlingsenheten 

 Enhetschef, Allégården & Norrgården (Utföraravdelningen) 
o Undersköterska, Allégården & Norrgården 
o Samordnare, Allégården & Norrgården 

 Avdelningschef, Avdelningen Kvalitet-och verksamhetsstöd 
o Kvalitetsutvecklare, Avdelningen Kvalitet-och verksamhetsstöd 

Dokument: 

 Intern kontrollplan 2019, Socialnämnden, SN 18/0139 
 Intern kontrollplan 2019, äldre- och omsorgsnämnden 
 Äldre och omsorgsnämndens delegationsordning, Antagen av Äldre och 

omsorgsnämnden den 2 januari 2019, § 3, ÄON 19/ 0010 
 Socialnämndens delegationsordning, antagen av socialnämnden den 31 januari 

2019, § 117, SN 18/0050 
 Riktlinjer för socialnämndens arbete med barn och unga, SN 17/0144   
 Riktlinjer för socialkontorets missbruksvård 
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”Bilaga 3 - mall för aktgranskning av 

socialtjänstdokumentation, HVB/utförare av missbruksvård” 
 Socialnämnden, Kvalitetsberättelse 2017 
 SKL, Förbättrad dokumentation – utvecklingsarbete: förbättrad dokumentation inom 

den sociala barn- och ungdomsvården. Juni 2018.  
 Rutin och manual, handläggning, verkställighet och uppföljning, vuxenenheten, 

reviderad 2019-02-05 
 Rutin och manual, barn- och ungdomsenheten, reviderad 2019-03-07 
 Processkarta missbruk 
 Vägledning för grundutredning 
 Handlingsplan 2019, barn- och ungdomsenheten, 2018-11-30 
 Resultat av egenkontroll 2018, barn- och ungdomsenheten, februari 2019  
 Socialkontorets kvalitetsuppföljningar 2018 
 Planera kontrollmoment & åtgärder – 2019, biståndsenheten 

 Kvalitetsberättelse 2018 socialnämnden, 2019-02-14, SN 19/0030 

 Kvalitetsberättelse 2018 – privata utförare med upphandling enligt LOV och LOU, 

2019-03-11, SN 19/0068  
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Bilaga 2: Resultat aktgranskning  

Tabell 2: Resultat för aktgranskning av socialtjänstdokumentation 

                                                

7 Beslut enligt LVU ska enligt § 12a följas upp var 7:e månad vid LVU beslut med stöd av 2 §, samt var 
6:e månad om LVU beslut tar stöd i 3 §. Beslut enligt LVM om tvångsvård ska enligt § 20 upphöra när 
syftet med vården är uppnått alternativt när vården pågått i sex månader.  

8 Inför en placering utom hemmet upprättas en vårdplan 

Aktgranskning Krav enligt lag (SoL, FL) samt föreskrifter och allmänna råd 
om dokumentation (SOSFS 2014:5) 

Granskningskriterium  
11 kap 5 § SoL, 23 § FL 

LVU LVM SoL 

1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10* 

Utredning  

Aktualiseringsorsak (5 kap. 1 § SOFS)           

Vem utredningen gäller           

Dokumenterad skyddsbedömning m. beslut 11 
kap. 1a § SoL (om aktuellt) 

  - - - - - - - x 

Vilken information som lämnats till den unga, 
samt hur, av vem (4 kap. 13-15 § SOSFS 
2014:5) 

-   

Vem som upprättat dokumentationen samt 
datum (27 § FL) 

          

Insamling av uppgifter genom hembesök eller 
intervjuer (27 § FL)  

  -        

Beslut (enl. 31 § FL, 11 kap. 5 § SoL) 

Dag för beslut            

Beslutets innehåll (Vilka insatser som ska 
utföras) 

 -  - - -     

Vem som har fattat beslut           

Mål med insatsen 5 kap. § 9 SOSFS       

Hur länge beslutet gäller7 FR FR  FR FR FR TV TV TV - 

Ytterligare 

Eventuella besvärshänvisningar 33 § FL    - - - - - - - 

Uppgift om när insatsen påbörjades hos 
utföraren 

           

Uppgift om formerna för uppföljning av insatsen  -         

Genomförandeplan/vårdplan  

Vårdplan upprättad enligt SoL 11 kap. 3 §8    *   - - -  
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 = Ärenden med beslut om insatser för äldre. Äldre- och omsorgnämnden ansvarig nämnd. 

 = Ärenden med beslut om insatser för barn och unga eller missbruksvård. Socialnämnden ansvarig nämnd.  

    Finns att se 
-     Inte aktuellt  
X    Saknas 
FR   Förvaltningsrättsligt beslut, krav på uppföljning 
TV   Tillsvidarebeslut 
*    Se asterisk under aktnummer 

 
Akt 1. 
Barnet i ärendet är vid tiden i 4-års åldern varför frågor om delgivning och delaktighet utelämnas. 

Akt 2. 
Individen är för ung för att delta. Original genomförandeplan från 2014 saknas men en uppdatering finns att se 
från 2015. 

Akt 3.  
Efter utredning följer beslut om att inte ta ärendet vidare under LVU, men övergår till SoL-ärende (akt3 blir akt 10). 
Därav upphör granskning av akt 3. 

Akt 4.  
*Finns ingen notering från SiS, men vårdplan är upprättad i HVB. Akt 4-6: Genomförandeplaner enbart när 
uppdrag har lämnats till Härnevi, öppenvård. I detta fall var insatserna ej i Härnevi. 

Akt 7. 
*Genomförandeplan finns men är bristfällig. Ärendet är dokumenterat i procapita-systemet (äldre ärende) och är 
därmed inte kopplat till IBIC så som Lifecare är idag. Därmed möts inte alla efterfrågade punkter, då delaktiviteter 
saknar mål. 
 
Dokumentation för den enskildes deltagande saknas och det framgår inte varför. 

Akt 9.  
Den enskildes delaktighet saknas och utan motiv. 

Akt 10. 
Ej skyddsbedömning. Ej aktuell utredning. Genomförandeplan saknas.  

Genomförandeplan upprättad och innehåller alla 
punkter i 2 kap. Socialtjänstförordningen 
(2001:937)  

   - - - *   x 

Att den enskilde deltagit i upprättandet av 
genomförandeplanen (3 kap. 5 § SoL) 

- -  - - - x  x x 

Genomförandeplanen har följts upp och 
uppdaterats  

 x  - - -  -  x 

Vem som upprättat dokumentationen samt 
datum (27 § FL) 

         x 

Avslut 

Om insatsen har avslutats, datum och skäl för 
avslut 

 -     - - -  
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1. Sammanfattning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas 
av en tillräcklig styrning och intern kontroll avseende byggnation på mark som inte ägs av 
kommunen. Fokus i granskningen har varit innehåll i, samt hanteringen av 
exploateringsavtal. Inom ramen för granskningen har fyra exploateringsavtal granskats. 

Kommunen har antagit riktlinjer för exploateringsavtal, något som enligt plan- och bygglagen 
ska göras. Kommunen har också nyligen, under 2018, arbetat fram en mall för upprättande 
av exploateringsavtal. Brister har konstaterats i exploateringsavtal som kommunen ingått 
tidigare, och som delvis idag utgör anledning till att kommunen har några komplicerade och 
försenade exploateringar att handskas med.  

De granskade exploateringsavtalen brister framför allt i tydlighet vad gäller ansvar, tidplan 
samt kvalitetsnivåer rörande genomförandet av allmänna anläggningar. Utöver detta saknas 
också i stor utsträckning skrivningar i avtalen om att kommunen har möjlighet att kräva vite 
från exploatören om avsteg görs från överenskommelserna i avtalet. Skrivningarna i avtalen 
om vilken typ av säkerhet som ska inhämtas från exploatören innan exploateringen sätter 
igång är också otydliga, då det inte anges vilken typ av säkerhet som ska tas in samt på 
vilket sätt kommunen ges rätt att nyttja den.  

Den nya mallen som ännu inte tillämpats vid framtagande av något exploateringsavtal 
innehåller tydliga skrivningar om att kommunen ska ansvara för projektering, upphandling 
och anläggande av allmän plats. Däremot är det otydligt om dessa skrivningar även omfattar 
VA-anläggningar. I mallen för upprättande av exploateringsavtal saknas även avsnitt rörande 
hur viten ska hanteras (förutom vad gäller skydd av vegetation där det hänvisas till 
trädvitesplan) och om skrivningar om viten ska finnas med i upprättade exploateringsavtal.  

Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen:  

 Se över möjligheterna att i exploateringsavtal lyfta in skrivningar om viten vid avsteg 
från överenskommen tidplan för exploatering och andra områden där det kan vara 
befogat 

 Upprätta rutin för kontroll och prövning av nya exploatörer innan exploateringsavtal 
ingås och säkerställ att dessa kontroller dokumenteras 

 Se över möjligheten att skärpa skrivningen om att kommunen ska lämna skriftligt 
godkännande vid överlåtelse av avtal, för att säkerställa att den följs 

 Se över möjligheten att i exploateringsavtal lyfta in en skrivning om att kommunen ska 
godkänna överlåtelse av bolag 

 Tillse att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet erhåller rapportering och 
utvärdering avseende genomförda exploateringsprojekt 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Upplands-Bro kommun växer. I ”Mål och Budget för 2018” anges att ”kommunens läge i en 
stark tillväxtregion ger förutsättningar för en fortsatt stark positiv tillväxt”. Befolkningen har 
mellan 2016 och 2017 ökat med ca 3,6% (ca 956 invånare). Det ställer krav på utveckling 
och tillväxt av kommunens verksamheter och infrastruktur.  

Tillväxt ställer stora krav på en väl fungerande exploateringsprocess i kommunen. 
Exploateringsprocessen innefattar en stor del väsentliga och komplexa frågor som behöver 
hanteras och utvärderas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv process. Effektivitet 
och spårbarhet är centralt för att kommunen ska kunna ha kontroll över utvecklingen vad 
avser kostnader, tidplaner, regelefterlevnad m.m.  

Vid exploatering av mark som inte ägs av kommunen upprättas exploateringsavtal mellan 
kommunen och byggherre eller fastighetsägare som reglerar förutsättningarna och 
ansvarsfördelningen för kostnader och genomförande av detaljplanen. Hur allmänna 
anläggningar ska hanteras i anslutning till exploateringsområdet kan också beskrivas i 
exploateringsavtalet. Vid exploatering av mark som ägs av kommunen upprättas 
markanvisningsavtal. Avtalet ska innehålla de förutsättningar som kommunen ställer upp för 
att köparen ska få ta över fastigheten. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig 
styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen, och 
där exploateringsavtal upprättas. Fokus är granskning av innehåll i samt hanteringen av 
exploateringsavtal.  

För att uppnå granskningens syfte besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har kommunen antagna riktlinjer för exploateringsavtal? 
 Är exploateringsavtal inklusive underlag skrivna på ett sätt så att det enkelt går att följa 

upp att ställda krav genomförs?  
o Sker en dokumenterad uppföljning? 
o Hur sker rapportering till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet? 

 Finns i avtal tydligt angivet vilka åtgärder kommunen kan vidta om entreprenör inte 
genomför arbete enligt avtal? 

 Regleras om och under vilka förutsättningar motparten kan överlåta bolag/åtaganden 
enligt avtal? 

 Görs kontroller av exploatör/byggherre innan exploateringsavtal upprättas? 
 Finns krav som kan vara i strid med LOU (förtäckt upphandling)? 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom granskning av fyra tecknade exploateringsavtal 
tillsammans med till avtalet bilagda handlingar. Samtliga granskade dokument listas i 
källförteckningen. Intervjuer har genomförts med chef, två projektledare samt administrativ 
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handläggare vid mark och exploatering vid samhällsbyggnadskontoret samt med ansvarig 
controller vid ekonomistaben som sorterar under kommunledningskontoret. 

De intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska samt komma med synpunkter på 
rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och 
uttalanden.  

2.4. Revisionskriterier och organisation 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
 Kommunfullmäktiges regelverk för exploateringsavtal 

För granskningen relevanta delar av revisionskriterierna beskrivs nedan.  

2.4.1. Plan- och bygglagen (2010:900) 

Vad exploateringsavtal får innehålla regleras i plan- och bygglagen, 6 kap. 39–42 §.  

Lagstiftningen stipulerar att om kommunen avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för 

- fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,  
- medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
- andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 

ingå exploateringsavtal 

Plan- och bygglagen fastslår att ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre 
eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggningar av gator, vägar 
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra 
åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De 
åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av planen. 

Angående medfinansieringsersättning får ett exploateringsavtal omfatta detta under 
förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller 
de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. 

2.4.2. Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

Tidigare praxis har varit att arbeten som avser uppförande av allmänna anläggningar bör 
upphandlas i konkurrens då värdet på dessa arbeten överstiger angivna tröskelvärden. Detta 
bör göras för att inte riskera att agera i strid mot lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Rättsläget har dock under ganska lång tid ansetts vara oklart.  
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En statlig utredning (SOU 2015:109) har i betänkande kommit fram till slutsatsen att LOU 
inte förhindrar att kommunen utan föregående upphandling, i ett exploateringsavtal, ger 
exploatören i uppdrag att utföra de allmänna anläggningarna. Utredningen lämnar dock 
rekommendationen att det bör utarbetas förtydligande vägledningar beträffande LOU:s 
tillämpning i olika situationer där exploateringsavtal används. 

Detta betyder att när kommunen är huvudman för allmänna anläggningar i en detaljplan, får 
kommunen besluta att exploatören ska betala kostnaderna för att anlägga de allmänna 
anläggningarna. Detta betyder att exploatören är skyldig att svara för de kostnader som 
uppstår för allmänna anläggningar. För kommunen och byggherren saknas det ekonomisk 
betydelse om LOU tillämpas eller inte, eftersom exploatören ska stå för kostnaderna oavsett 
vilket tillvägagångssätt som används. Utredningen illustrerar detta med bilden nedan. 

Trots detta bör försiktighet råda vid utformning av exploateringsavtal så att inte avsteg från 
LOU görs, då rättsläget fortsatt anses vara oklart. Under 2017 utredde Boverket på uppdrag 
av regeringen frågan vidare, som en del i en översyn av plan- och bygglagen. Av Boverkets 
redovisning framgår i korthet att det råder delade meningar om LOU ska tillämpas vid 
utbyggnad av allmänna anläggningar i vissa situationer samt att de motstridiga tolkningarna 
innebär att kommunerna har svårt att avgöra hur de ska agera för att handla rätt. Boverket 
föreslår inga ändringar av bestämmelsen i 6 kap. 40 § plan- och bygglagen men framhåller 
att det krävs ytterligare vägledning gällande LOU och hur offentliga upphandlingar ska 
hanteras vid olika former av anläggningsarbeten och bebyggelseexploateringar. I 
redovisningen föreslår Boverket att Upphandlingsmyndigheten tar fram en sådan vägledning.  

Upphandlingsmyndigheten har utformat ett stöd för att tydliggöra när upphandlingsplikt råder 
vid olika former av anläggnings- och byggarbeten vid exploatering. Stödet syftar till att 
underlätta för den upphandlande myndigheten att bedöma om det behövs upphandling eller 
inte. Vägledningen Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och 
statsstöd vid exploatering lanserades i mars 2019 och anger att det inte är möjligt att fastslå 
om utbyggnad av allmänna anläggningar regelmässigt ska undantas från 
upphandlingsplikten eller att upphandlingsreglerna alltid ska tillämpas. Vägledningen 
konstaterar att frågan om utbyggnaden är upphandlingspliktig eller inte avgörs av om det 
föreligger ett kontrakt i LOU:s mening. Den upphandlade myndigheten måste göra en 
bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen om LOU ska tillämpas beror också på om det 
gäller utbyggnad av allmän plats eller av en VA-anläggning. Vidare spelar det även in om 
den allmänna anläggningen ska lämnas över till kommunen, dvs om det föreligger ett allmänt 
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eller ett enskilt huvudmannaskap för den allmänna anläggningen. Upphandlingsmyndigheten 
betonar i vägledningen att det aldrig är fel att upphandla om det råder osäkerhet. Ett antal 
åtgärder tas upp för att underlätta eventuella problem som kan uppstå rörande samordning 
om det är en annan entreprenör än exploatören som vid upphandling vinner kontraktet för 
genomförande av de allmänna anläggningarna. En av åtgärderna är att låta exploatören 
delta i förberedelserna av upphandlingen. 

2.4.3. Organisation 

Av Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige i december 2010 och 
senast reviderat i december 2018, framgår att kommunstyrelsen ur ett strategiskt perspektiv 
ska leda och samordna bland annat den fysiska planeringen av användning av mark och 
vattenområden och mark- och bostadspolitiken för att se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

Av reglementet framgår också att kommunstyrelsen svarar för uppgifter enligt plan- och 
bygglagen om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande 
och regionplanering. 

I reglementet framgår också delegeringen från kommunfullmäktige. Här anges att 
kommunstyrelsen ska besluta bland annat om antagande, ändring eller upphävande av 
detaljplan eller områdesbestämmelser som överensstämmer med gällande översiktsplan och 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse eller när enkelt planförfarande tillämpas. 

Det anges att avtal som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordförande, eller 
förste eller andre vice ordförande och kontrasigneras av kommundirektören eller annan 
anställd som kommundirektören bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som 
ska underteckna handlingar. 

 Av protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-05 framgår att ett 
samhällsbyggnadsutskott inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska ha det politiska 
ansvaret för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad såsom 
översikts- och detaljplanering samt exploatering och bostadsförsörjning.  

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast av kommunstyrelsen i december 
2018. Beslut om att teckna exploateringsavtal har dock inte delegerats av kommunstyrelsen 
varför styrelsen själv beslutar om detta.  

Mark- och exploateringsfrågorna är på tjänstemannanivå placerade vid 
samhällsbyggnadskontoret. Ansvarsmässigt sorterar dock mark- och 
exploateringsavdelningen under kommunstyrelsen och sedan årsskiftet finns ett 
samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen som ansvarar för att samordna frågor som 
rör bland annat exploatering. Vid mark- och exploateringsavdelningen arbetar 7 personer. Av 
dessa finns utöver avdelningschef och en administrativ handläggare fem stycken 
projektledare. Projektledarna är såväl exploateringsingenjörer som särskilt utbildade 
projektledare inom mark och exploatering. Projektledarna ansvarar för att hålla i 
exploateringsprojekt och ansvarar som regel för att tillsammans med projektledare från 
planavdelningen driva projekten framåt. 

Innan arbetet inleds med att ta fram ett exploateringsavtal genomförs ett startmöte med den 
tilltänkte exploatören. Vid mötet går kommunen tillsammans med exploatören igenom vilka 
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utredningar som behöver göras för området och vilket underlag som behöver arbetas fram 
innan som underlag till detaljplan och exploateringsavtal. Det kan vara flera olika utredningar 
som behöver göras, bland annat miljöutredning, dagvattenutredning, bullerutredning, 
undersökningar av eventuella fornminnen med mera. Historiskt har kommunen ålagt 
exploatören att genomföra utredningarna. Kommunen upplever dock att när detta görs blir 
utredningarna tämligen kortfattade och håller låg kvalitet. På senare tid har kommunen själv 
ansvarat för genomförandet av utredningarna, för detta finns särskilt upphandlade konsulter. 
Kostnaden för genomförandet faktureras därefter exploatören.   

Ansvarig för att ta fram exploateringsavtalet är projektledaren. Till stöd för detta arbete har 
vederbörande en mall för exploateringsavtal samt riktlinjer för exploateringsavtal. Innehållet i 
dessa dokument beskrivs i avsnittet nedan. Utöver det dokumenterade stöd som finns för 
framtagandet av exploateringsavtal sker enligt uppgift löpande avstämningar med framför allt 
chefen för mark- och exploateringsavdelningen samt med delansvarig projektledare från 
planavdelningen. 

Under hela processen har också avstämningar skett med exploatören. Detta för att samtliga 
involverade ska vara införstådda i avtalets innehåll och innebörd. Exploatören får också i ett 
tidigt skede ta del av mallen för exploateringsavtal för att öka transparensen och för att i 
möjligaste mån ges möjlighet att få en bild av vad som kommer att regleras i 
exploateringsavtalet. I vissa fall tar även projektledaren stöd av extern jurist vid framtagandet 
av exploateringsavtalet, vilket upplevs som ett bra kvalitetssäkrande steg i processen med 
att skriva fram exploateringsavtal.  

Exploateringsavtalet beslutas av kommunstyrelsen samtidigt som detaljplanen. Därefter 
godkänns det av kommunfullmäktige. 

2.4.4. Kommunens styrdokument för exploateringsavtal 

Kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen i 
februari 2016. Riktlinjerna uppges syfta till att initiera och tydliggöra de rutiner som finns kring 
hur kommunen förhåller sig till användande och exploatering av mark i kommunen. 
Riktlinjerna är indelade i två delar. Del två beskriver kommunens utgångspunkter och mål för 
exploateringsavtal.  

Av riktlinjerna framgår att ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal som normalt ska 
upprättas innan en detaljplan vinner laga kraft.  

Arbetet med att upprätta exploateringsavtal ska starta så snart ett detaljplanearbete påbörjas 
avseende exploatering av privatägd mark. Senast inför att förslaget till detaljplan ställs ut för 
samråd ska kommunen redovisa avtalets huvudsakliga innehåll. Inför detaljplanens 
antagande ska parterna teckna exploateringsavtalet.  

Det framgår att som regel ska exploateringsavtalet bli giltigt under förutsättning att planen 
kommer vinna laga kraft. Exploateringsavtalet ska reglera ansvarsförhållandet mellan 
kommunen och exploatören.  

Exploatören ska bekosta alla erforderliga handlingar och utredningar som bedöms 
nödvändiga för detaljplanens genomförande.  
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Exploatören ska också bekosta alla eventuella anläggningsavgifter till vatten och avlopp, el, 
telefon och bredband. Exploatören kan också komma att bekosta byggnation av annan 
infrastruktur som krävs, samt flytt av ledningar och fastighetsbildning eller annan 
lantmäteriförrättning.  

Dessutom anges också att såväl ansvar som de kostnader det medför att följa framtaget 
gestaltningsprogram också vilar på exploatören. Riktlinjerna fastslår vidare att exploatören 
ska beakta kommunala mål-, policy- och styrdokument såsom översiktsplan, fördjupade 
översiktsplaner, miljöplan, grönplan, handelsutredningar, vattenplan eller andra utvecklings- 
och visionsdokument för specifika områden i kommunen.  

Avslutningsvis tas i riktlinjerna upp att om kommunen finner det lämpligt kan den kräva 
exploatören på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen eller liknande. Detta görs för att 
garantera att exploatören kan genomföra sina åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet.  

2.4.4.1 Mall för exploateringsavtal 

Kommunen har en mall för exploateringsavtal. Mallen togs fram under 2018 och har därför 
ännu inte tillämpats för framtagande av något exploateringsavtal. Rutinen som planerar att 
tillämpas är att exploatören tidigt ska ges möjlighet att ta del av mallen för exploateringsavtal. 
Detta för att vederbörande i ett tidigt skede ska erhålla förståelse för vad som kan komma att 
regleras i avtalet.  

Mallen för avtal är omfattande (15 sidor) och här tas bland annat följande punkter upp och 
redogörs för: 

- Tydlig beskrivning av exploateringsområdet 
- Eventuella tidigare avtal 
- Relevanta program, policys och riktlinjer 

o Här redogörs för vilka handlingar och program som ska följas samt även 
hänvisning till vilka delar i respektive handling som är relevant för projektet. 
Det anges att ju tydligare kraven definieras, desto lättare blir det att följa upp 
att åtaganden fullföljs. 

- Eventuella marköverlåtelser och fastighetsbildning 
- Utförande och bekostande av allmänna anläggningar 

o Utformning av mark för allmän plats som kommunen är huvudman för framgår 
av detaljplanen. Om standarden inte beskrivs i avtalet eller i andra kommunala 
riktlinjer bör den motsvara den som gäller för jämförbara områden i 
kommunen. Normalt ansvarar exploatören för anläggningskostnaderna för 
allmänna platser. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och 
anläggande av allmän plats. Exploatören ska till kommunen erlägga de 
faktiska kostnaderna för anläggande av allmän plats. Kommunen ska 
fakturera kostnaderna löpande. 

- Utförande och bekostande av övriga anläggningar 
- Tidplan och särskilda villkor under byggtiden/genomförande 
- Administrativa kostnader, säkerhet, medfinansieringsersättning 

o Här ska anges hur stora kostnader kommunen kommer fakturera exploatören 
för projektstyrning och uppföljning. I avsnittet redogörs också för hur 
kommunen kan ställa säkerhet i form av exempelvis moderbolagsborgen eller 
bankgaranti. 
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- Övrigt 
o Här anges bland annat att exploatören i samband med överlåtelse av hela 

eller delar av fastigheten ska tillse att tillräcklig säkerhet ställs. Kommunen ska 
avgöra vad som utgör tillräcklig säkerhet. Även efter att överlåtelse har skett 
till ny ägare ansvarar den överlåtande exploatören för att exploateringen 
genomförs i enlighet med vad exploatören har åtagit sig i avtalet. Exploatören 
ska inhämta kommunens skriftliga medgivande innan den frånträder hela eller 
delar av avtalet.  

o Granskningsrutiner för bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av 
kommunen i samråd med exploatören. 

o Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar 
samt har kostnadsansvar för sanering av markföroreningar som erfordras för 
genomförande av planen. 

o Vad gäller skador under byggtiden och skydd av befintliga värden anges att 
detta kan behöva skydd under byggtiden. Om särskilt värdefulla träd finns på 
intilliggande fastigheter eller med skyddsbestämmelse i detaljplanen bör 
särskild trädvitesplan upprättas och biläggas avtalet. 

o Kommunen och exploatören ansvarar för återställande av skador på den 
andra partens egendom. Drabbad part har rätt att på bekostnad av den som 
orsakat skadan själv reparera densamma. 

o Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd 
och annan vegetation inom och invid etableringsområdena. Vid inspektionen 
ska status och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

Avslutningsvis tydliggörs också i mallen att avtalet är till alla delar förfallet om inte 
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsutskottet eller kommunfullmäktige antar detaljplanen 
genom beslut som senare vinner laga kraft samt om inte kommunstyrelsen godkänner 
exploateringsavtalet genom beslut som senare vinner laga kraft.  

3. Granskning av avtal och tillhörande underlag 

Inom ramen för granskningen har fyra exploateringsavtal granskats. De fyra granskade 
avtalen är:  

- Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 
- Brogård 1:84 (Tegelhagen) 
- Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 
- Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

Granskningen har gjorts med avstamp i de för granskningen relevanta revisionsfrågorna. 
Samtliga granskade avtal har upprättats och ingåtts mellan 2014 och 2017. Således har de 
nya rutiner och mallen för exploateringsavtal som beskrivits ovan inte tillämpats vid 
framtagande av exploateringsavtalen som beskrivs nedan. Sedan de nya rutinerna togs fram 
har inget exploateringsavtal upprättats. Enligt uppgift fanns tidigare ingen särskild mall för 
upprättande av exploateringsavtal.  

3.1. Tydlighet och kravställning i avtal 

De granskade avtalen innehåller inga särskilda avsnitt där det tydligt anges vilka särskilda 
krav som ställs på exploatören. Inte heller är avtalen formulerade med rubriker där krav 
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framgår. Ställda krav återfinns löpande genom hela avtalet. I avtalen hänvisas till tidplaner 
men det framgår inte i något avtal när exploateringen ska inledas och när den ska vara 
färdigställd.  

Vid intervjuer anges att det är svårt att komma fram till rätt vitesnivåer att lyfta in i avtalen och 
att det gärna blir en aning godtyckligt. Det uppges vara av största vikt att hitta rätt nivåer. Om 
ett vitesbelopp sätts för lågt, t.ex. rörande skada på vegetation, kan exploatören tjäna på att 
orsaka skadan och betala vitesbeloppet istället för att följa exploateringsavtalet.  

Historiskt har Upplands-Bro kommun inte i någon större utsträckning arbetat med att lyfta in 
skrivningar om viten i exploateringsavtalen.  

Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören avseende exploatering och 
fortsatt utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och 
nya bostäder väster om E18. Genomförandet av detaljplanen medför också nya 
gatukopplingar. Avtalet har träffats för att reglera dels överlåtelse av mark och dels 
ansvarsförhållanden och kostnadsansvar i samband med den fortsatta exploateringen av 
området.  

Avtalet syftar till att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena mellan parterna samt 
möjliggöra byggnation av erforderliga allmänna anläggningar, utbyggnad av Brunna 
verksamhetsområde samt handelsplats och bostäder väster om E18 inom ramen för 
förslaget till detaljplan.  

Av avtalet framgår att exploatören till kommunen överlåter angiven del av fastighet som 
utgörs av allmän platsmark. Ingen ersättning utgår för de överlåtna markområdena.  

Vidare tydliggörs i avtalet att exploatören ska erlägga exploateringsersättning för 
genomförande av allmänna anläggningar. Exploateringsersättningen inkluderar utbyggnad 
av allmänna anläggningar förutom VA-anläggningar.  

Exploateringsersättningen ska ha erlagts för samtliga etapper senast fem år efter att 
utbyggnad av passage mellan Mätarvägen och anslutning mot Pettersbergsvägen har 
avslutats och godkänts vid slutbesiktning. Storleken på exploateringsbidraget framgår av 
avtalet.  

Vad gäller säkerhet anges att bolaget ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörande av 
förpliktelser rörande genomförande av allmänna anläggningar samt erläggande av 
exploateringsersättning. Det anges att säkerheten kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, 
moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet. Avtalet saknar skrivning om vilken av dessa 
säkerheter som har lämnats. Av avtalet framgår säkerhetens storlek.  

Vidare hänvisas i bolaget till de utredningar som föregått framtagandet av detaljplanen, 
såsom dagvattenutredning och gestaltningsprogram. Vid hänvisning till gällande utredningar 
och program anges att samråd ska ske med kommunen innan åtgärder vidtas.  

Bolaget ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera kvartersmark samt allmän 
platsmark som överlåts till kommunen. Det anges också att bolaget är ansvarigt för 
utbyggnad av byggnader och markanläggningar på bolagets kvartersmark inom 
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avtalsområdet och att detta arbete samordnas med utbyggnaden av allmänna anläggningar 
och arbeten med ledningsdragning inom området. 

Det regleras också i avtalet att om bolaget inte fullgör de arbeten avseende utbyggnad av 
allmänna anläggningar inom avtalsområdet som åligger bolaget har kommunen rätt att utföra 
vad som brister, varvid bolaget kommer faktureras kommunens merkostnader. 

Garantibesiktning ska göras av samtliga allmänna anläggningar omedelbart före 
garantitidens utgång. Bolaget svarar för samtliga kostnader för garantibesiktningen. 

Avtalet innehåller inga skrivningar om viten.  

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektör.  

Brogård 1:84 (Tegelhagen) 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören avseende möjliggörande av ny 
stadsdel i Bro tätort. Detaljplanen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse 
i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan 
skyddas från rivning och förvanskning, samt att större och sammanhängande naturområden 
kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen för 1500 bostäder.  

Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena mellan 
parterna samt möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, tekniska 
anläggningar, skolor, småbåtshamn, flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse inom 
ramen för detaljplanen.  

Avtalet anger att de delar av namngivna fastigheter som utgörs av allmän platsmark 
överlåtes utan ersättning till kommunen i enlighet med särskilt marköverlåtelseavtal. Vidare 
anges att bolaget ska erbjuda kommunen att på marknadsmässiga villkor förvärva de delar 
av namngivna fastigheter som utgörs av skolor och kultur- och fritidsverksamheter. Allmän 
platsmark och kvartersmark överlåts med befintliga belastningar.  

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörandet av avtalet. Säkerheten ska 
utgöras av moderbolagsborgen. Det anges hur stor summa som ska utgöra säkerhet.  

Exploatören ska ansvara för arbeten och kostnader för att sanera bolagets kvartersmark 
samt allmän platsmark i den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i 
enlighet med detaljplanens bestämmelser. 

I övrigt utgörs avtalet till stor del av skrivningar om hur de allmänna anläggningarna ska 
genomföras. 

Beträffande viten anges att bolaget ansvarar för att träd samt annan vegetation på allmän 
platsmark inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Vid överträdelse ska bolaget 
utge vite till ett angivet belopp per skadat träd. Vid annan skada ansvarar bolaget för att 
reparera skadan alternativt för att bekosta kommunens reparation av skadan.  
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Det regleras också i avtalet att om bolaget inte fullgör de arbeten avseende utbyggnad av 
allmänna anläggningar inom avtalsområdet som åligger bolaget har kommunen rätt att utföra 
vad som brister, varvid bolaget kommer faktureras kommunens merkostnader. 

Tidplan för exploateringsavtalets genomförande ska upprättas i samråd mellan bolaget och 
kommunen.  

Garantibesiktning ska genomföras av de allmänna anläggningarna innan garantitiden går ut. 
Kommunen kallar till garantibesiktning och bolaget svarar för samtliga kostnader för 
densamma. 

Exploateringsavtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande 
samt kommundirektör.  

Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören i samband med genomförande 
av detaljplan som syftar till att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till 
Brunna industriområde. Användningen avser lager, logistik, ej störande industri, handel samt 
kontor. 

Avtalet syftar till att klargöra ansvars- och kostnadsförhållanden mellan parterna samt 
möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, lager och logistik samt 
kontor, handel och icke störande småindustri inom ramen för detaljplaneförslaget.  

Av avtalet framgår att bolaget ansvarar för och bekostar samtliga för plangenomförandet 
erforderliga allmänna anläggningar enligt detaljplanen.  

Vad gäller säkerhet anges att bolaget ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörande av 
förpliktelser rörande genomförande av allmänna anläggningar samt erläggande av 
exploateringsersättning. Det anges att säkerheten kan utgöras av bankgaranti, pantbrev, 
moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet. Avtalet saknar skrivning om vilken av dessa 
säkerheter som har lämnats. Av avtalet framgår säkerhetens storlek. 

Avtalet reglerar att bolaget till kommunen överlåter delar av berörd fastighet som utgörs av 
kvartersmark för tillkommande pumpstationer. Kommunen överlåter till bolaget med full 
äganderätt de delar av namngiven fastighet som utgörs av kvartersmark som i plankartan 
särskilt markerats. Ingen ersättning utgår för de överlåtna markområdena. 

Tämligen omfattande skrivningar och beskrivningar av genomförandet av allmänna 
anläggningar förekommer i avtalet. 

Exploatören ska lämna exploateringsersättning till kommunen för genomförandet av nya 
trafiklösningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Ersättningens storlek anges i 
avtalet. Summan ska erläggas till kommunen när arbetena med de nya trafiklösningarna har 
upphandlats av kommunen och ska påbörjas. 

Vidare innehåller avtalet bland annat särskilda skrivningar om att bolaget ansvarar för att 
anlägga parkeringsplatser, att vidta särskild hänsyn till miljö- och energifrågor, sanering av 
mark samt samordning mellan utbyggnad av bolagets kvartersmark samt genomförandet av 
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allmänna anläggningar och ledningsdragningar. Bullerskydd ska uppföras där kostnaden för 
arbetet ska delas lika mellan exploatören och kommunen. 

Samtliga åtgärder enligt detaljplanen ska genomföras enligt upprättad tidplan, som tagits 
fram av exploatören och godkänts av kommunen. Avseende de allmänna anläggningarna 
ska exploatören före påbörjandet av genomförandet av dem tillhandahålla en detaljerad 
tidplan för hela utbyggnadstiden. Tidplanen ska godkännas av kommunen.  

Garantibesiktning ska genomföras av de allmänna anläggningarna innan garantitiden går ut. 
Kommunen kallar till garantibesiktning och bolaget svarar för samtliga kostnader för 
densamma. 

Avtalet innehåller inga skrivningar om viten. 

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören. 

Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

Avtalet reglerar villkoren mellan kommunen och exploatören i samband med genomförande 
av detaljplan för att möjliggöra byggandet av ett område med bostäder med inslag av 
verksamheter och service. Detaljplanen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9-
skola och en idrottshall. Detaljplanen möjliggör också att skapa ett torg med butiker nära 
pendeltågsstationen samt kolonilottsområden.  

Avtalet syftar till att klargöra ansvars- och kostnadsförhållanden mellan parterna samt 
möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, skolor, förskolor och 
bostäder med inslag av verksamheter och service inom ramen för detaljplaneförslaget.  

Inom ramen för avtalet framgår att exploatören överlåter delar av markområden som utgör 
allmän platsmark samt särskilda markområden för pumpstation till kommunen. Ingen 
ersättning utgår för överlåtandet av marken. Exploatören äger dock rätt att under byggtiden 
nyttja marken för byggetablering. Det anges också att kommunen kan komma att förvärva 
mark för kommunala ändamål såsom skola och förskola som exploatören idag äger. Dessa 
områden ska i sådana fall överlåtas till kommunen på marknadsmässiga villkor enligt en 
oberoende värdering. Kommunen och exploatören ska bekosta värderingen med halva 
summan vardera. 

Kostnader för eventuell sanering av allmän platsmark ska fördelas mellan parterna enligt 
särskild tidigare framtagen fördelningsnyckel.  

Utbyggnadstakt och tidplan ska bestämmas i samråd mellan parterna för att bli så 
kostnadseffektiv som möjligt samt ske i den takt och omfattning som exploateringen 
erfordrar. 

Av avtalet framgår att exploatören ansvarar för och bekostar samtliga för plangenomförandet 
erforderliga allmänna anläggningar enligt detaljplanen.  

Vad gäller säkerhet anges att exploatören ska ställa säkerhet till kommunen för fullgörande 
av förpliktelser som åvilar exploatören enligt avtalet. Det anges att säkerheten kan utgöras 
av bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet. Avtalet saknar 
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skrivning om vilken av dessa säkerheter som har lämnats. Av avtalet framgår säkerhetens 
storlek. 

I övrigt finns bland annat skrivningar om hantering av byggtrafik, avfall, parkering, dagvatten 
med mera.  

Avtalet innehåller inga skrivningar om viten eller om att garantibesiktningar ska genomföras.  

Avtalet är från kommunens sida undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och av 
samhällsbyggnadschefen. 

3.1.1. Uppföljning av avtal 

När såväl exploateringsavtal som detaljplan antagits och vunnit laga kraft genomförs ett 
startmöte för exploateringen där kommunen och exploatören träffas och går igenom samtliga 
detaljer innan byggnationen sätter igång.  

Under pågående exploatering genomförs löpande uppföljningar av genomförandet och 
exploateringsavtalet. Kommunen har kontrollanter som löpande är ute och genomför 
kontroller i samtliga exploateringsprojekt som genomförs. Huvudsakligen görs kontroller 
avseende genomförandet av de allmänna anläggningarna. Avstamp tas i de kvalitetsnivåer 
som fastslagits i kommunens tekniska handbok. Ett problem är dock att de kvalitetsnivåer 
som anges i den tekniska handboken inte var gällande och inte heller hänvisas till i de gamla 
exploateringsavtalen, varför dessa kvalitetsnivåer inte är gällande för de exploateringsavtal 
som kommunen har att arbeta med idag. Detta försvårar möjligheterna för kommunen att 
tillse att de allmänna anläggningarna håller tillräckligt god kvalitet. Vid leverans av material till 
byggarbetsplatsen som ska användas till byggnation av allmänna anläggningar deltar en 
externt upphandlad byggledare som genomför kontroller av att det levererade materialet 
håller rätt kvalitetsnivå och att det används på ett korrekt sätt.  

Exploatören ska också löpande genomföra egenkontroller när exploatören bygger ut de 
allmänna anläggningarna. Kontrollerna ska dokumenteras. Samma typ av kontroller ska 
göras när kommunen bygger ut allmänna anläggningar i egen regi med upphandlad 
entreprenör. Byggledaren tar del av protokoll och för även för egen del protokoll i samband 
med kontroll på byggarbetsplatsen. De protokoll som skrivs gås igenom vid byggmöten som 
genomförs varannan eller var tredje vecka. Byggmötena leds av byggledaren. Vid dessa 
möten deltar också kommunens projektledare samt exploatörens projektledare. 

Exploateringsavtalet följs inte upp på något särskilt sätt. Exploateringsavtalet reglerar framför 
allt fördelningen av kostnader för exploateringsprojektet mellan kommunen och exploatören, 
varför det av kommunen inte bedöms vara relevant att löpande följa upp avtalet. 

Rapportering av pågående exploateringsprojekt sker vid behov till kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott. Utskottet sammanträder månatligen, men varje vecka sker 
avstämningar med utskottets ordförande och/eller vice ordförande. Ansvariga 
tjänstepersoner bedömer om någon fråga är relevant att informera politiken om. Vissa projekt 
informeras det om återkommande. Ett av dessa är projekt Norrboda Brunna där såväl tidplan 
som den ekonomiska uppföljningen återkommande diskuteras med utskottet. Utöver den 
veckovisa möjligheten till rapportering följs samtliga exploateringsprojekt upp i samband med 
delårs- respektive årsrapportering. Någon slutrapportering sker inte efter avslutat 
exploateringsprojekt där också utvärdering av projektet sker. 
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3.2. Överlåtelse 

I den nya mallen för exploateringsavtal som togs fram under 2018 anges att det i 
exploateringsavtal ska framgå att exploatören ska inhämta kommunens skriftliga 
medgivande innan den frånträder hela eller delar av avtalet. I mallen anges också att det av 
avtalen ska framgå att även efter att överlåtelse har skett till ny ägare ansvarar den 
överlåtande exploatören för att exploateringen genomförs i enlighet med vad exploatören har 
åtagit sig i avtalet. 

Det händer att fastigheter som omfattas av exploateringsavtal överlåts till nya ägare som inte 
är part i exploateringsavtalet. Det händer att affären genomförs mellan parterna innan 
kommunen får kännedom om att det skett. Intervjuade företrädare för kommunen upplever 
att kommunen inte kan göra annat än godkänna överlåtelsen av avtalet trots att skriftligt 
godkännande inte inhämtats inför affärens genomförande. Det finns också exempel på när 
hela bolag har överlåtits från en koncern till en annan. Detta uppges dock inte vara så vanligt 
förekommande. 

Kommunen har ingen rutin om att genomföra kreditprövning av exploatören eller ta in 
information om referensprojekt från andra kommuner inför genomförande av 
exploateringsprojekt. Anledningen till detta uppges vara att det så gott som alltid är samma 
stora exploatörer som är verksamma i kommunen. I något enstaka fall har det varit en 
mindre aktör som genomfört någon exploatering. När detta skett har någon form av kontroll 
gjorts av exploatören i fråga. För detta saknas dock dokumentation.  

Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 

Avtalet innehåller ett särskilt avsnitt rörande överlåtelse av avtal. Här anges att avtalet inte 
får överlåtas av bolaget utan skriftligt godkännande från kommunen. Bolaget har dock rätt att 
utan kommunens skriftliga medgivande överlåta avtalet och/eller sina rättigheter och/eller 
skyldigheter enligt avtalet helt eller delvis till annat bolag inom samman koncern. Vid 
överlåtelse inom samma koncern ska bolaget omgående underrätta kommunen om detta.  

Vidare anges att vid överlåtelse av avtalet tar den nya ägaren över samtliga förpliktelser som 
avtalet medför. 

Det finns inga skrivningar om vad som gäller vid överlåtelse av bolag. 

Brogård 1:84 (Tegelhagen) 

Avtalet innehåller en rubrik avseende överlåtelse av avtal. Här anges att avtalet inte får 
överlåtas till annan än annat bolag inom samma koncern utan kommunens skriftliga 
medgivande. För de fall då bolaget överlåter fastigheterna till annan exploatör ska bolaget 
kunna överlåta avtalet om den nye exploatören är någon som kommunen skäligen bör kunna 
godta. Detta får dock ske först efter att kommunen lämnat sitt skriftliga medgivande.  

Avtalet saknar skrivningar om överlåtelse av bolag. 

Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 

Även i detta avtal finns en särskild rubrik rörande överlåtelse av avtal där det anges att 
avtalet inte får överlåtas utan skriftligt godkännande från kommunen. Vid överlåtelse ska 
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bolaget förbinda den nya ägaren att iaktta vad som åvilar bolaget enligt avtalet avseende 
utbyggnad på kvartersmark.  

Det finns ingen skrivning i avtalet vad som gäller vid överlåtelse av bolag. 

Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

I avtalet finns en skrivning som säger att avtalet inte får överlåtas utan skriftligt godkännande 
från kommunen.  

Det finns ingen skrivning om vad som gäller vid överlåtelse av bolag. 

3.3. Exploateringsavtal och LOU 

I kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal saknas skrivningar om vad 
som generellt gäller rörande genomförande av allmänna anläggningar, och om det är 
kommunen eller exploatören som generellt ska ansvara för genomförandet. Enligt 
intervjupersonerna görs det en bedömning från fall till fall men att huvudregeln numera är att 
kommunen själv ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar och därmed 
ansvarar för upphandling av genomförandet. Det konstateras dock av intervjupersonerna att 
det inte alltid är försvarbart att kommunen genomför de allmänna anläggningarna. Ett 
argument mot detta som tas upp är att det på trånga ytor kan bli väldigt komplicerat om såväl 
exploatören som en av kommunen upphandlad entreprenör ska samsas om utrymme. Detta 
kan i värsta fall leda till arbetsmiljöproblem och ökad risk för skador.  

Av mallen för exploateringsavtal anges att kommunen ansvarar för projektering, upphandling 
och anläggande av allmän plats. Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska 
kostnaderna för anläggande av allmän plats. Det anges att kommunen ska fakturera 
kostnaderna löpande eller enligt bilaga till avtalet.  

Vad gäller anläggande av VA-anläggningar anges att kommunen ansvarar för att ledningar 
byggs fram till exploateringsområdet. Det ska i avtalet anges vilket datum detta ska vara 
gjort. Vad gäller kostnaderna för genomförandet av VA-anläggningar anges i mallen till 
avtalet att det finns två varianter. Det ena är att exploatören ska erlägga anslutningsavgifter 
för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Det andra alternativet är att exploatören ska betala 
kommunens faktiska kostnader för VA-utbyggnaden. Enligt intervjupersonerna kan det ibland 
finnas argument för att låta exploatören bygga ut vissa delar, då det kan leda till en mer 
effektiv entreprenad. 

Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda Brunna) 

I avtalet delas genomförandet av allmänna anläggningar mellan exploatören och kommunen. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av vissa allmänna anläggningar inom området, såsom 
lokalgatan, belysning vid lokalgatan och lekplatsen. Exploatören ansvarar också för 
utbyggnad av rondellen och ramper söder om Brunna trafikplats samt utbyggnad av trappor 
och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om rondellen. Exploatören ansvarar 
också för flytt av ledningar inom och i anslutning till området för exploatering och som krävs 
för genomförande av detaljplanen i de delar där exploatören ansvarar för genomförandet.  

I avtalet anges att kommunen ansvarar för utbyggnad av en del av de allmänna 
anläggningarna inom avtalsområdet, såsom utbyggnad av Pettersbergsvägen, VA-
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anläggningar och belysning samt utbyggnad av passage mellan Mätarvägen och anslutning 
mot Pettersbergsvägen. Kommunen ansvarar också för utbyggnad en ny gång- och cykelväg 
samt upprustning och ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg längs 
Granhammarsvägen. Storleken på den ersättning som exploatören ska erlägga för 
kommunens anläggande av dessa allmänna anläggningar anges i avtalet. Erläggandet av 
ersättningen delas upp i sex etapper. Ersättningen inkluderar inte utbyggnad av VA-
anläggningar. 

Projektering och utförande av allmänna anläggningar som exploatören ansvarar för ska ske i 
samråd med kommunen. Kommunen ska också godkänna de handlingar som ska ligga till 
grund för utförandet. Enligt uppgift har detta inte skett. 

Efter att de allmänna anläggningarna färdigställts och godkänts vid slutbesiktning ska de 
överlämnas till kommunen.   

Brogård 1:84 (Tegelhagen) 

I avtalet anges att utbyggnad av huvudgatan genomförs av kommunen. Tekniska lösningar 
ska utarbetas i samråd med exploatören. Utbyggnaden ska ske i fyra etapper och i enlighet 
med tidplan som biläggs avtalet. Exploatören ska erlägga gatukostnadsersättning till 
kommunen för genomförandet av utbyggnaden.  

Utbyggnaden av övriga allmänna anläggningar ansvarar exploatören för. Efter 
genomförandet ska dessa anläggningar överlämnas till kommunen. Kommunen erlägger inte 
ersättning för genomförandet av de allmänna anläggningarna. De tekniska lösningarna för 
genomförandet ska utarbetas i samråd med och godkännas av kommunen. En omfattande 
bilaga medföljer avtalet som mer i detalj beskriver genomförandet av allmänna anläggningar. 
Av avtalet framgår vidare att parterna kan enas om att kommunen, istället för exploatören, 
ska ombesörja utbyggnad av vissa av de allmänna anläggningarna. Kommunen äger rätt att 
utöva kontroll över genomförandet av de allmänna anläggningarna.  

Upplands-Bro Örnäs 1:9 (Kilenkrysset) 

Av avtalet framgår att exploatören ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar. De 
allmänna anläggningarna byggs på uppdrag av kommunen och ska efter färdigställande och 
godkänd slutbesiktning överlämnas till kommunen. Exploatören ansvarar för att låta 
projektera, utföra och bekosta utbyggnaden av samtliga allmänna anläggningar, inklusive 
samtliga VA-anläggningar. Det ges i avtalet exempel på sådana allmänna anläggningar. 
Kommunen ska godkänna samtliga handlingar som ska ligga till grund för genomförandet av 
de allmänna anläggningarna. 

Vidare anges att kommunen har rätt att under pågående anläggningsarbeten rörande de 
allmänna anläggningarna utöva den kontroll som kommunen finner lämplig. Exploatören ska 
ersätta kommunen för kostnaderna för denna kontroll.  

Det regleras också i avtalet att om exploatören inte inom föreskriven tid fullgör arbeten 
avseende utbyggnad av allmänna anläggningar har kommunen rätt att utföra vad som brister 
och därefter fakturera exploatören för kostnaderna.  Angående tidplan anges att det ska 
upprättas av exploatören och godkännas av kommunen innan arbetena påbörjas. Tidplanen 
ligger inte som bilaga till avtalet och har heller inte enligt intervjupersonerna upprättats.  
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Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 

Av avtalet framgår att kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar. 
Exploatören ersätter kommunen med en fast summa för genomförandet av allmänna 
anläggningar. Kommunen ska fakturera exploatören enligt särskilt angiven modell. Parterna 
är överens om att exploatören ska ha erlagt hela exploateringsersättningen för samtliga 
allmänna anläggningar senast sju år efter avslutad och godkänd utbyggnad. 

 

4. Svar på revisionsfrågor 

I avsnittet nedan ges svar på granskningens revisionsfrågor. Kapitlet avslutas med ett 
sammanfattande bedömningsavsnitt. 

Revisionsfråga Svar 

Har kommunen antagna riktlinjer för 
exploateringsavtal? 

Ja, kommunstyrelsen antog i februari 2016 
riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår att kommunstyrelsen 
ansvarar för uppgifter enligt plan- och 
bygglagen kap. 3-7. Därutöver finns sedan 
slutet av 2018 en mall för utformning av 
exploateringsavtal. 

Är exploateringsavtal inklusive 
underlag skrivna på ett sätt så att det 
enkelt går att följa upp att ställda krav 
genomförs?  

- Sker en dokumenterad 
uppföljning? 

- Hur sker rapportering till 
kommunstyrelse och 
samhällsbyggnadsutskott? 

Nej. Det är i flera av de granskade avtalen 
otydligt beskrivet hur ansvaret fördelas 
mellan exploatör och kommun. I flera fall 
delas också ansvaret för genomförandet av 
allmänna anläggningar mellan kommunen 
och exploatören på ett otydligt sätt.  

Några egentliga uppföljningar av 
exploateringsavtalet genomförs inte. Dock 
genomförs kontroller av genomförandet av 
allmänna anläggningar i de fall då 
exploatören ansvarar för genomförandet.  

Rapportering av pågående 
exploateringsprojekt sker vid behov till 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande 
och/eller vice ordförande. Ansvariga 
tjänstepersoner bedömer inför mötena om 
något relevant finns att rapportera. Utöver 
dessa muntliga avrapporteringar sker mer 
detaljerade uppföljningar av samtliga 
exploateringsprojekt i samband med delårs- 
och helårsrapportering. Ingen särskild 
slutrapportering sker av efter avslutat 
projekt. 
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Finns i avtal tydligt angivet vilka 
åtgärder kommunen kan vidta om 
entreprenör inte genomför arbete enligt 
avtal? 

 

I viss utsträckning. I samtliga granskade 
avtal anges att exploatören ska ställa 
säkerhet till kommunen för fullgörande av 
avtalet. Vilken typ av säkerhet som ska 
ställas anges endast i ett fall, där det anges 
att säkerheten ska utgöras av 
moderbolagsborgen. Säkerhetens storlek 
anges i samtliga granskade avtal. Dock 
anges inte när kommunen ges rätt att nyttja 
säkerheten.  

I ett par av avtalen anges att om 
exploatören inte fullgör arbeten enligt 
avtalet kan kommunen utföra arbetet och 
därefter fakturera exploatören. 

I ett av de fyra granskade avtalen finns 
skrivningar om viten, vilka är kopplade till 
skador på träd och annan vegetation. 

Inte i något av avtalen anges att vite ska 
betalas till kommunen om avsteg görs från 
överenskommen tidplan.  

Regleras om och under vilka 
förutsättningar motparten kan överlåta 
bolag/åtaganden enligt avtal? 

Delvis. I avtalen regleras att överlåtande av 
avtal inte får ske utan skriftligt medgivande 
från kommunen. 

Det finns inga skrivningar om överlåtelse av 
bolag och hur detta ska hanteras. 

Görs kontroller av exploatör/byggherre 
innan exploateringsavtal upprättas? 

Nej, det finns ingen upparbetad rutin om att 
kontroller ska göras. I något enstaka fall har 
detta gjorts historiskt då exploatören varit en 
mindre okänd aktör.  

Finns krav som kan vara i strid med 
LOU (förtäckt upphandling)? 

Ja, i flera av de granskade avtalen anges att 
exploatör/bolag ansvarar för genomförandet 
av allmänna anläggningar, något som enligt 
tidigare tolkning av LOU ska upphandlas. I 
några av avtalen delas ansvaret för 
genomförandet av allmänna anläggningar 
mellan exploatören och kommunen, vilket 
riskerar att leda till svårigheter att tydliggöra 
ansvar.  

I den nya mallen för exploateringsavtal 
anges att kommunen ska ansvara för 
projektering, upphandling och anläggande 
av allmän plats.  
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4.1. Avslutande bedömning 

Verksamheten för exploatering bedöms vara medveten om vilka brister som finns i de 
exploateringsavtal som granskats. Detta ska också enligt uppgift gälla flera av övriga 
exploateringsavtal som upprättats före 2018, som inom ramen för föreliggande uppdrag inte 
granskats. Det uppges av intervjupersonerna i viss utsträckning vara besvärligt att 
kommunen har att hantera flera otydliga och i viss mån bristfälliga exploateringsavtal då 
detta leder till förseningar i exploateringsprocessen och även till frustration hos såväl 
företrädare för kommunen som hos ansvariga exploatörer. Vår bedömning är att det framför 
allt är beskrivningarna av ansvar och genomförande av de allmänna anläggningarna samt 
vilka kvalitetsnivåer anläggningarna ska hålla som är otydliga. I flera fall finns i avtalen 
omfattande beskrivningar av exploateringsområdet och i detalj angivet vem som ansvarar för 
vilka delar av genomförandet. Detta är information som bedöms bättre höra hemma i 
detaljplanen. I flera fall delas också ansvaret för genomförandet av allmänna anläggningar 
mellan kommunen och exploatören på ett otydligt sätt. I några fall saknas också tidplaner för 
genomförandet trots att det anges i avtalen att dessa ska tas fram och godkännas av 
kommunen. Detta leder till förseningar rörande när färdigställande ska ske och när det är 
möjligt att genomföra besiktning och överlämning av de allmänna anläggningarna. Vår 
bedömning är att flera av de problem som exploateringar i kommunen dras med kan 
härledas till delvis otydliga och undermåliga exploateringsavtal. 

Vid upprättande av granskade exploateringsavtal fanns inte någon av kommunen antagen 
teknisk handbok varför kvalitetsnivåer och utformning av de allmänna anläggningarna ofta är 
otydligt angivna. I några fall hänvisas i avtalen till att kommunen ska godkänna samtliga 
handlingar relaterade till genomförandet av de allmänna anläggningarna, vilket enligt uppgift 
inte alltid skett. Skillnader mellan avtal rörande fördelning av ansvar för genomförandet av 
allmänna anläggningar kan också leda till svårigheter att på ett bra sätt följa upp avtalen.  

Det är positivt att kommunen har tagit fram en mall för utformning av exploateringsavtal som 
ska tillämpas framgent där det också tydligt anges att kommunen ansvarar för 
genomförandet av allmänna anläggningar. Med detta förhållningssätt säkerställer kommunen 
inte bara att brott inte sker mot lagen om offentlig upphandling utan kommunen ges också 
bättre möjligheter att ställa krav på genomförandet och att löpande göra kontroller avseende 
kvalitetsnivåer.  

I samtliga granskade avtal anges att exploatören ska ställa säkerhet till kommunen för 
fullgörande av avtalet. Vilken typ av säkerhet som ska ställas anges endast i ett fall, där det 
anges att säkerheten ska utgöras av moderbolagsborgen. Det anges inte när kommunen ges 
rätt att nyttja säkerheten. Detta tillsammans med avsaknad av angivelse av vilken typ av 
säkerhet som ska ställas är brister som kan leda till att kommunen avlåter sig från att både 
säkerställa att säkerhet inhämtats samt inte har möjlighet att vid brister i genomförandet 
nyttja säkerheten på ett korrekt sätt.  

Inte i något av avtalen anges att vite ska betalas till kommunen om avsteg görs från 
överenskommen tidplan. Generellt saknas skrivningar om viten i de granskade 
exploateringsavtalen. Vår bedömning är att viten bör nyttjas i större utsträckning för att i 
avtalen tydligt markera särskild skyddsvärd vegetation eller särskilda markområden där t.ex. 
upplag inte får göras av exploatören. Skrivningar om viten rörande avsteg från tidplan kan 
också övervägas. 
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Kommunen genomför inga kontroller av exploatören innan avtalet skrivs på. Detta bedömer 
vi vara en brist. Att säkerställa att exploatören har möjlighet att genomföra detaljplanen och 
exploateringsavtalet på ett sätt som borgar för god kvalitet är a och o för den interna 
kontrollen i exploateringsprocessen. Kontrollerna bör dokumenteras. 

Det är också en brist att slutrapportering inte sker till 
samhällsbyggnadsutskottet/kommunstyrelsen efter avslutad exploatering. En summering av 
exploateringen med möjlighet till utvärdering ger inte bara ansvariga politiker en bild av 
projektets totala kostnader utan även möjlighet för såväl politik som tjänstepersoner i 
organisationen att utvärdera genomförandet av projektet och möjlighet att ta med sig 
erfarenheter till kommande exploateringar. 

  

Kungsängen den 21 maj 2019 

 

Anders More      

EY      
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Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 Chef mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Projektledare mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Projektledare mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Administrativ handläggare mark och exploatering, samhällsbyggnadskontoret 
 Controller ekonomistaben, kommunledningskontoret 

Dokument: 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 
 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
 Upphandling och exploateringsavtal: LOU:s tillämpning på 6 kap. 40 § PBL. Rapport 

2017:27, Boverket. 
 LOU och exploateringsavtal. Upphandlingsmyndigheten. Tillgänglig på 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/lou-och-exploateringsavtal/ hämtad 
2019-02-22 

 Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och statsstöd vid 
exploatering, vägledning nr 2019:1 

 Reglemente för kommunstyrelsen – antagen av kommunfullmäktige december 2010 
 Kommunstyrelsens delegationsordning – antagen av kommunstyrelsen den 5 december 

2018 
 Kommundirektörens delegationslista – beslutad av kommundirektören den 5 december 

2018 
 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal – antagna av kommunstyrelsen 

februari 2016 
 Mall för exploateringsavtal – Upplands-Bro kommun 
 Exploateringsavtal rörande exploatering av 

o Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. 
o Brogård 1:84 
o Upplands-Bro Örnäs 1:9 
o Trädgårdsstaden i Bro nr. 13502 
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Granskning av Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus efterlevnad till Dataskyddsförordningen 
november 2019 

Ernst & Young AB 
Box 7850 
103 99 Stockholm 
Besöksadress: 
Jakobsbergsgatan 24 
 

 Tel: +46 (0) 8-5205 90 00 
Fax: +00 123 4567 8901 
ey.com 
Org nr 556053-5873 

Sammanfattning 
EY har på uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av kommunens, dess nämnder, förvaltningar (nämnder och förvaltningar hänvisas 
hädanefter till samlingsbegreppet ”kommunens verksamheter”) såväl som det kommunala 
bolaget Upplands-Brohus hantering av personuppgifter. Granskningens syfte har varit att ge en 
övergripande förståelse av huruvida Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus bedriver ett 
ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, 
GDPR) och hur kommunens mognad ser ut i uppfyllelse av de åtgärder som förordningen 
stipulerar. 

En översiktlig granskning av 12 olika områden med utgång i EYs ramverk för 
personuppgiftshantering gentemot dataskyddsförordningen för kommunala verksamheter har 
genomförts under november till december 2019. Enligt metoden bedöms kommunens 
mognadsnivå i 116 frågor/krav på en ordinarie skala från 1 (Begynnande) till 5 (Optimerad) inom 
respektive område. Analysen har baserats på intervjuer med identifierade nyckelpersoner i 
kommunens och Upplands-Brohus personuppgiftssäkerhetsarbete och genomgång av insamlad 
styrdokumentation i kommunen och bolaget.  

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Upplands-Bro kommun ha en 
förhållandevis låg mognadsgrad på 1,75 av maximalt 5,00. Mognadsgrad 1 innebär begynnande, 
3 bedöms vara god praxis (i relation till motsvarande organisationer), och 5 optimerad. 
Mognadsgraden bedöms vara som högst inom information till registrerade och inbyggt 
dataskydd. Lägst är mognadsgraden inom kontroll, styrning, riskhantering och hantering av 
leverantörsrelationer. Analys och iakttagelser har faktagranskats av kommunen, samt Upplands-
Brohus. 

Kommunens största och viktigaste förbättringspunkter ligger i att upprätta en formaliserad och 
informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur med tillhörande roller, tydlig 
ansvarsfördelning. Majoriteten av styrdokument och policys är utdaterade och bör uppdateras för 
att sätta en struktur i kommunens dataskyddsarbete. Kommunen bör även arbeta proaktivt med 
riskhantering och upprätta personuppgiftbiträdesavtal med leverantörer för att minska risker för 
integritetsincidenter och ogiltig behandling av personuppgifter inom sina verksamheter såväl som 
hos leverantörer. Vidare finns ett behov av att införa styrande rutiner och processer för 
granskning och uppföljning inom i stort sett samtliga av de 12 undersökta områdena, både för 
kommunen i helhet och för Upplands-Brohus. Slutligen behöver Upplands-Brohus utföra en 
analys om ett eget dataskyddsombud behövs och dokumentera ett besluttagande.   
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Granskning av Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus efterlevnad till Dataskyddsförordningen 
november 2019 

Ernst & Young AB 
Box 7850 
103 99 Stockholm 
Besöksadress: 
Jakobsbergsgatan 24 
 

 Tel: +46 (0) 8-5205 90 00 
Fax: +00 123 4567 8901 
ey.com 
Org nr 556053-5873 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft 
den 25 maj 2018. Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) 2016/679 gäller i 
hela EU och ersatte i Sverige den äldre personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Det främsta syftet 
med dataskyddsförordningen är skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
deras rätt till skydd av personuppgifter. Andra syften med dataskyddsförordningen är att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala 
samhället. 

Dataskyddsförordningen ställer större krav på företag och organisationers interna kontroll kopplat 
till hanteringen av personuppgifter och i jämförelse med PUL har även kommit med skärpta 
sanktioner i händelse av fall där förordningens artiklar inte uppfylls: 

 Både offentliga och privata institutioner skall kunna beläggas med sanktioner utefter 

samma bedömningskriterier (upp till 10 MSEK för offentliga verksamheter beroende på 

överträdelsens allvarlighetsgrad).  
 Obligatorisk överträdelseanmälan rörande personuppgiftsincidenter skall göras till den 

lokala tillsynsmyndigheten inom 72 timmar efter att incidenter har uppdagats.  
 Individer har rätt till ersättning i form av skadestånd till följd av överträdelser av 

förordningen av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde. 

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för uppföljning och kontroll av att lag 
och förordning efterlevs. I oktober 2018 publicerade Datainspektionen en ”sammanställning av 
resultatet från granskning av dataskyddsombud”. Granskningen omfattade såväl offentlig som 
privat sektor. Det konstateras att det är en marginell skillnad i efterlevnaden av reglerna mellan 
myndigheter och privata aktörer. Inga primärkommuner ingick i granskningen. Av totalt 66 
tillsynsärenden beslutade inspektionen att ge reprimander i 57 fall. I två fall fick tillsynsobjekten 
ett föreläggande och sju fall avslutades utan åtgärd. Datainspektionen har också inlett andra 
inspektioner inom ramen för dataskyddsförordningens efterlevnad. 

Då Upplands-Bro kommun, dess nämnder, förvaltningar (nämnder och förvaltningar hänvisas 
hädanefter till samlingsbegreppet ”kommunens verksamheter”) samt de kommunala bolagen 
hanterar stora mängder personuppgifter, har de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bro 
kommun beslutat att en granskning av kommunens verksamheter och bolags arbete relaterat till 
dataskyddsförordningen är nödvändig. Med bakgrund i ovan har EY genomfört en granskning av 
Upplands-Bro kommuns och Upplands-Brohus arbete med personuppgiftshantering, med hänsyn 
till dataskyddsförordningen (GDPR). 

1.2. Syfte  

Syftet med granskningen är att ge en övergripande förståelse av huruvida Upplands-Bro kommun 
och Upplands-Brohus bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen och hur 
kommunens mognad ser ut i uppfyllelse av de åtgärder som förordningen stipulerar.  
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1.3. Avgränsning 

De iakttagelser och rekommendationer som presenteras i denna rapport baseras enbart på den 
information som inhämtats under intervjuer och genom granskning av erhållna dokument, såsom 
riktlinjer, rutiner och policys. Granskningen är begränsad till arbetet som Upplands-Bro bedriver 
på central nivå och inga av kommunens nämnder, förvaltningar eller kommunalägda bolag utöver 
Upplands-Brohus har således granskats i ytterligare detalj. Ingen teknisk analys har genomförts 
och inga stickprov på efterlevnad har tagits.  

1.4. Metod 

Granskningens syfte har adresserats genom intervjuer med identifierade nyckelpersoner i 
kommunens och Upplands-Brohus informationssäkerhetsarbete samt genomgång av relevant 
styrdokumentation (se Sektion 5. Bilaga 2: Dokumentförteckning). Granskningen är utförd mot 
god praxis och med utgångspunkt i EY:s metod för granskning av mognadsgrad gentemot 
dataskyddsförordningen. 

Metoden består av ett ramverk med 116 frågor. Dessa frågor är kategoriserade över 12 områden 
kopplade till dataskyddsförordningen och täcker in de områden som är väsentliga utifrån ett 
internkontrollperspektiv för att bedöma eventuella avvikelser och risker kopplat till brister i 
personuppgiftshanteringen. Frågorna är både direkt kopplade till krav från förordningen och 
indirekt kopplade genom att täcka exempelvis styrning och underhåll av arbetet med att 
upprätthålla regeluppfyllnaden. För enkelhetens skull används ordet ”krav” synonymt i rapporten 
oavsett om det avser en direkt eller indirekt koppling. Metoden understryker premissen att det är 
viktigt att inte enbart granska huruvida enskilda kontroller är på plats och enskilda krav är täckta, 
det är även av stor vikt att säkerställa att styrning och uppföljning av regeluppfyllnad sker 
systematiskt. Besvarandet av frågorna som innefattas av ramverket sker med deltagande av 
GDPR-specialister från EY. Våra specialister sammanställer svaren och redogör för avvikelser. 
En bedömning sker också av mognadsgrad inom 12 olika områden i en femgradig skala.  

De 12 områdena som granskats inom uppdraget är: 

1. Styrande dokument/styrning 

2. Riskhantering 

3. Kontroll 

4. Organisation och ansvar 

5. Behandling av personuppgifter 

6. Val av skyddsåtgärder 

7. Inbyggt dataskydd 

8. Hantering av leverantörsrelationer 

9. Hantering av incidenter 

10. Information till registrerade 

11. Begäran från registrerade 

12. Profilering 
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Mognadsgrad beskrivs på en standardiserad skala enligt nedan: 

1. Begynnande – Det finns ingen dokumentation eller uppföljning, händelser hanteras ad hoc. 

2. Upprepbar – Viss grundläggande dokumentation finns, men denna kan variera mellan olika 

enheter och vara bristfällig i sin omfattning och tillämpning.  

3. Definierad – Det finns dokumenterade processer och dessa tillämpas i stor mån genom hela 

organisationen.  

4. Förvaltad – Förutom väl dokumenterade processer som tillämpas i hela organisationen, finns 

det dessutom ett system för uppföljning.  

5. Optimerad – Baserat på uppföljningen finns också rutiner för kontinuerlig förbättring och 

uppdatering av processer och ramverk. 

Ett områdes färgkod visar en genomsnittlig mognadsgrad som beräknas över alla krav som ingår 
i området. Respektive krav har inte viktats. Mognadsgraden per område indikerar vilka områden 
som har störst förbättringsbehov, men på grund av genomsnittsberäkningen kan t.ex. ett område 
med grön färgkod ändå sakna viktiga kontroller. Granskningens huvudsakliga värde ligger i dess 
observationer och rekommendationer som beskrivs i en bredare kontext i själva 
granskningsrapporten. 

Inledningsvis har underlag såsom policys, strategi- och styrdokument och dylikt samlats in för att 
analyseras. Därefter höll EYs GDPR-specialister ett arbetsmöte med Upplands-Bro kommun där 
informationssäkerhetsstrateg, dataskyddsombud (tillika kommunjurist), IT-chef deltog och ett med 
Upplands-Brohus där Ekonomichef och IT-strateg deltog. Under arbetsmötena avhandlades 
samtliga 12 områden. Efter att EY analyserat resultatet av arbetsmötena sammanställdes ett 
rapportutkast som faktagranskades av de intervjuade. EY genomförde sedan justeringar och 
uppdateringar av rapporten som även kvalitetssäkrades av EYs verksamhetsrevisorer, varefter de 
förtroendevalde revisorerna på kommunen erhöll en slutlig rapport med övergripande 
rekommendationer för fortsatt arbete.  

Tidsplanen för arbetet såg ut enligt följande:  

• Oktober 2019 – Förberedelser, planering och insamling av dokumentation. 

• November 2019 – Dokumentanalys, utförande av arbetsmöten (2019-11-04 och 2019-11-

07), granskning av kompletterande dokumentation och uppföljningsfrågor, färdigställande 

av rapport, samt faktagranskning av kommunen. 

• December 2019 – Kvalitetssäkring av EYs verksamhetsrevisorer och slutgiltig 

presentation för kommunens förtroendevalda revisorer. 

1.5. Definitioner 

Se bilaga 3. 
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2. Analys 
Baserat på utförd granskning konstateras att Upplands-Bro kommun och dess verksamheter, 
Upplands-Brohus inkluderat, har en förhållandevis låg mognadsgrad inom 
personuppgiftshantering, jämfört med vad som kan förväntas av en offentlig verksamhet av 
motsvarande storlek och karaktär.  

Det saknas en tydlig organisation och ansvarsfördelning gällande informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering som är förankrad från ledningsnivå. Övergripande strategier som 
processer och instruktioner för personuppgiftshantering enligt de åtgärder som 
dataskyddsförordningen stipulerar saknas eller är föråldrade. Styrdokument och rutiner för 
behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen behöver upprättas i första skede för 
att möjliggöra att processer och riktlinjer för riskhantering och granskning kan implementeras. 
Kommunen saknar idag en utbyggd organisation med tillräckliga resurser för att lösa de uppgifter 
som krävs för att öka mognadsgraden. 

Översiktsbilderna nedan redovisar kommunens mognadsgrad för de 12 områden som granskats.  

 
Figur 1: Stapeldiagram mognadsgrad per område 

 

Nivå 5 representerar hög mognadsgrad medan nivå 1 representerar låg mognadsgrad. 
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Figur 2: Grafisk överblick av granskade områden (notera att de 12 huvudområdena är uppdelade i ytterligare detalj) 
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2.1. Nuläge och iakttagelser 

Nedan följer en beskrivning av den övergripande nulägesbild och iakttagelser per område som 
har identifierats under granskningens utförande. 

 
Tabell 1: Observationer inom de 12 områdena 

Område Nuläge Iakttagelser Mognad 

Styrande 
dokument/ 
styrning 

Ett förslag till ett styrdokument och en 
organisation med tydliga roller, mandat och 
ansvarsområden beträffande dataskydd och 
informationssäkerhet framtogs våren 2019. 

 

 

Flertalet styrdokument inklusive kommunens 
informationssäkerhetspolicy har inte uppdaterats 
i enlighet med kraven från 
dataskyddsförordningen. Enligt beslutande 
regelverk ska de kommunala verksamheterna 
följa dataskyddsförordningen, men riktlinjer för 
hur den omsätts i praktiken saknas.  

 

Då en rutin för kommunens fortsatta arbete för 
att fastställa att dataskyddsförordningen 
efterlevs saknas, har dataskyddsombudet 
förslagit att enhetscheferna som göra en 
självutvärdering av verksamhetens anpassning 
och efterlevnad av förordning, som en initial 
kartläggning av bristfälliga områden. I övrigt har 
inga gap-analyser eller åtgärdsplan upprättats. 

En formell informationssäkerhetsspecifik 
organisationsstruktur med tillhörande 
roller och tydlig ansvarsfördelning inom 
dataskyddsområdet har inte förankrats 
eller dokumenteras i styrdokument på en 
kommunövergripande nivå. 
 

Endast ett fåtal rutiner och policys 
beträffande hanteringen av 
personuppgifter i enlighet med kraven 
från dataskyddsförordningen har 
dokumenterats, förankrats och 
kommunicerats i styrdokument på en 
kommunövergripande nivå.    

1,63 

Riskhantering Kommunen saknar i dagsläget en tydlig metod 
eller rutin för att identifiera och minimera 
integritetsrisker i sin verksamhet och i sina IT-
system. Den risk- och sårbarhetsanalys som 
utförs av kommunens säkerhetsfunktion vart 
fjärde år är ett potentiellt forum för 
informationssäkerhet och dataskydd, men dessa 
risker är inte prioriterade. 
 

Vid anskaffning av nya system används SKL:s 
verktyg KLASSA vid konsekvensbedömning. 
Ingen strukturerad konsekvensbedömning eller 
regelbunden riskanalys genomförs för befintlig 
behandling av personuppgifter. 

 

 

 

 

En kartläggning av kommunens 
behandlingsprocesser av personuppgifter har 
genomförts, varav en registerförteckning har 
skapats i systemet Draft-it. 

Riskanalyser utförs i regel inte vid 
återkommande intervaller för 
integritetsrisker i kommunens verksamhet 
och IT-system.  

 

 
 

 

Det saknas metod och ansvar för att 
genomföra konsekvensbedömningar 
innan verksamheten startar en ny typ av 
behandling. Vidare finns inget ramverk för 
att utforma informationsskydd utifrån 
analysens resultat. 
 

Kommunens befintliga IT-system har inte 
gått igenom KLASSA och därför är inte 
samtliga system riskbedömda enligt en 
likformig modell.  

1,43 



80 Revisionsberättelse 2019 - KS 20/0392-15 Revisionsberättelse 2019 : Revisionsrapport - Granskning av efterlevnad av GDPR

                 

 

 

9 

Granskning av Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus efterlevnad till Dataskyddsförordningen 
november 2019 

Ernst & Young AB 
Box 7850 
103 99 Stockholm 
Besöksadress: 
Jakobsbergsgatan 24 
 

 Tel: +46 (0) 8-5205 90 00 
Fax: +00 123 4567 8901 
ey.com 
Org nr 556053-5873 

Kontroll Dataskyddsombudet är utsedd kontaktperson 
gentemot Datainspektionen för att svara på 
eventuella förfrågningar, och för att rapportera 
personuppgiftsincidenter. I nuläget finns inga 
formella rutiner på plats för att bistå 
Datainspektionen med efterfrågad information. 
 

Dataskyddsombudet har på eget initiativ 
framtagit en årsrapport om dataskyddsarbetet till 
kommunstyrelsen, då en formell rutin eller kanal 
för rapportering saknas. I den senaste 
årsrapporten har ombudet inkluderat ett förslag 
på ett årshjul för rapportering och granskning, då 
en fastslagen granskningsplan för att utvärdera 
hur man uppfyller relevanta krav på hantering av 
personuppgifter saknas i kommunen. 
Utvecklingen av kontroller av förordningens 
efterlevnad är fortfarande i planeringsfasen. 

En formell rutin för rapportering från 
skyddsombudet till styrelse/nämnd och 
krav som sådan rapportering ska utgå 
ifrån har inte förankrats.  

 

 

Det saknas även en rutin för 
dataskyddsombudet att följa för att bistå 
Datainspektionens med information 
gällande förfrågningar och för att 
rapportera personuppgiftsincidenter. 

Kommunen har ingen fastslagen 
granskningsplan eller 
internkontrollfunktion med fokus på att 
dataskyddsarbetet är i enlighet med 
dataskyddsförordningens krav. 

1,25 

Organisation 
och ansvar 

Våren 2018 beslutades det att ett gemensamt 
dataskyddsombud för kommunens verksamheter 
skulle utses. Då ingen kandidat hittades, utsågs 
kommunjuristen till dataskyddsombud. Denna 
tvådelade roll medför att ombudet delvis 
granskar sitt egna arbete. Ombudet saknar även 
stöd och resurser, både i form av tid och IT-
verktyg, för att kunna övervaka att förordningen 
efterlevs i kommunens verksamheter.  
 

Efterlevnaden har varit särskilt svår att granska 
då ansvarsfördelningen inte varit tydlig, trots att 
varje nämnd är personuppgiftsansvariga och 
ytterst ansvariga för att förordningen efterlevs 
enligt lagen. Ett förslag över en ny organisation 
med tydliga roller, mandat och ansvarsområden 
beträffande dataskydd och informationssäkerhet 
framtogs under våren 2019. 

En strukturerad organisation med tydliga 
roller och ansvarsområden kopplat till 
arbetet med personuppgiftshantering 
enligt dataskyddsförordningen saknas.  

Man har inte heller försäkrat sig om att 
dataskyddsombudet inte har några 
intressekonflikter kring andra uppgifter 
och ansvar. 

 

Kommunen har inte försäkrat sig om att 
dataskyddsombudet får det stöd och 
resurser som krävs för att kunna utföra de 
uppgifter som fastställs i 
dataskyddsförordningen.  

 

1,9 

Behandling av 
person-
uppgifter 

Kommunens nämnder och förvaltningar är 
ansvariga att föra uppdaterade och omfattande 
register över alla personuppgifter de hanterar i 
Draft-it. Det saknas däremot kontroller för 
riktighet och fullständighet av 
registerförteckningen. Det finns exempelvis inga 
rutiner eller kontroller på plats för att säkerställa 
att personuppgifter endast behandlas för de 
ändamål som de ursprungligen samlades in för 
eller att uppgifterna raderas, anonymiseras eller 
gallras inom rätt tidsramar. 
 

I dagsläget genomförs inga regelbundna tester, 
undersökningar eller utvärderingar av de 
tekniska åtgärder som vidtagits för att garantera 
säkerheten i behandling av personuppgifter, 
men regelbundna behörighetskontroller i alla 
system håller på att utarbetas. 

Ändamålet och den rättsliga grunden till 
behandlingen av personuppgifter är inte 
dokumenterad för samtliga registrerades 
personuppgifter.  

Det saknas rutiner och/eller kontroller 
som säkerställer att personuppgifter 
endast behandlas för de ändamål som de 
samlades in för och sedan anonymiseras, 
raderas eller gallras inom rätt tidsram. 

 
 

Kommunen utför inga interna kontroller, 
tester eller uppföljning av tekniska 
dataskyddsåtgärder eller 
behörighetsstrukturer. 

1,78 
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Val av skydds-
åtgärder 

Kommunen använder SKL:s verktyg KLASSA för 
att klassificera IT-system utifrån kraven i 
dataskyddförordningen.  
 

Bortsett från informationsklassning av IT-system 
görs klassning sporadiskt snarare än omfattande 
inom kommunens verksamheter. 
Informationsklassificering görs inte regelmässigt 
för på strukturerad information på dokumentnivå 
eller för ostrukturerad information. 
 

 

 

Kommunen tillhandahåller utbildning inom 
dataskyddsförordningen, förvaltningsrätt och 
offentlighet- och sekretesslagen. Information om 
dessa utbildningstillfällen ges till nyanställda vid 
deras introduktion. Utbildningarna är inte 
obligatoriska och slutförande följs därför inte upp 
systematiskt. I övrigt informeras anställda om 
utbildningstillfällen på kommunens intranät. 
Generellt är utbildningsnivån inom 
personuppgiftshanteringen förhållandevis låg. 

 

 

 
En rutin för att säkerställa att samtlig 
strukturerad information blir klassificerat 
har inte implementerats.  

En metod och rutin för att genomföra 
klassificering av ostrukturerad information 
och dokumentation saknas därtill. 

 
 
Kommunen har inte etablerat en process 
som säkerställer att internutbildningar om 
dataskyddsförordningen uppdateras och 
genomförs regelbundet av nyanställda 
såväl som av befintliga anställda. 

 

1,79 

Inbyggt 
dataskydd 

SKL:s KLASSA-ramverk används vid 
nyanskaffning för att bedöma att kommunens 
databehandling uppfyller kraven för 
personuppgifter, vilket även resulterar i viss 
lagrings- och uppgiftsminimering vid ny 
upphandling. Lagring- och uppgiftsminimering 
för befintliga system sker informellt- enligt dialog 
inom säkerhetsteamet då riktlinjer eller rutiner 
gällande detta inte har förankrats.  

Kommunen har genomfört vissa åtgärder i sina 
system för att leva upp till kraven på inbyggt 
dataskydd i insamlingen, exempelvis har 
kryptering och varning vid användning av 
personuppgifter i Office 365 har implementerats. 

För att begränsa tillgången till personuppgifter i 
system används säkerhetsgrupper i AD för 
åtkomst till alla applikationer som driftas internt i 
kommunen. Dock har flera SaaS-tjänster som 
inte är kopplade till AD upphandlats, vilket ökar 
risken för obehörig tillgång till personuppgifter. 
Regelbundna behörighetskontroller håller på att 
framtas.  

Det finns en generell brist av struktur på 
informationsförvaltningsområdet då fasta 
rutiner, kontroller och uppföljning saknas 
för befintliga IT-system.  

 

 

 

 

 

 

 

Det saknas omgivande tester och 
uppföljning av behörighetsåtkomster i IT-
system. 

 

2,50 
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Hantering av 
leverantörs-
relationer 

Kommunen tillämpar ansvarsprincipen, vilket 
innebär att nämnder och förvaltningar själva 
svarar för att information behandlas och förvaras 
på ett lämpligt sätt. Då det finns brister i 
uppföljning och kontroll kring hur detta fungerar i 
praktiken är kännedomen om vilka 
personuppgifter som är tillgängliga för eller 
tillhandahållna till leverantörer relativt låg, för 
kommunen centralt. 

Vissa leverantörsavtal ligger kvar i ett gammalt 
IT-system som inte migrerats korrekt och 
diarieföreningen är ofullbordad.  

Vid nya upphandlingar ställer kommunen krav 
på samverkansforum för att kunna följa upp 
systemet och att avtalad funktionalitet levereras 
på ett strukturerat vis. I nuläget finns ett fåtal 
sådana forum. Uppförande av 
personuppgiftsbiträdesavtal som komplement till 
leverantörskontrakt skrivs för nya upphandlingar.  

För flertalet befintliga system finns 
personuppgiftsbiträdesavtal med antagande att 
även gälla utifrån nya förordningar, varför 
kompletteringar inte alltid har ansetts 
nödvändiga. 

SKL:s inventeringslista i KLASSA används för 
att bedöma om biträdet följer förordningen, men 
det saknas metoder för att säkerställa att 
relevanta krav och klausuler är integrerade i 
kontrakt. Kommunen granskar inte heller att 
biträden följer kraven i dataskyddsförordningen 
över tid. 

Personuppgiftsbiträdesavtal finns inte till 
alla externa leverantörer. Det saknas en 
egen rutin som regelbundet säkerställer 
att personuppgiftsbiträden långsiktigt 
agerar i linje med 
dataskyddsförordningen, varken i 
upphandlingsfasen eller senare.  
 
 

 

 
 
Det saknas en arbetsmetod som 
kontrollerar att 
personuppgiftsbiträdesavtal uppdateras 
vid legala eller interna förändringar. 

1,4 

Hantering av 
incidenter 

Kommunens dataskyddsombud och 
informationssäkerhetsstrateg utgår från 
Datainspektionens rapporterings- och 
utvärderingsmall för personuppgiftsincidenter, 
men saknar en tydligt definierad process eller 
rutin för att identifiera, rapportera, bedöma, 
avhjälpa och (där så är lämpligt) rapportera 
integritetsincidenter. Denna ostrukturerade 
uppföljning är mycket tidskrävande och 
resulterar i att kommunen har svårt att 
rapportera incidenter till Datainspektionen inom 
72 timmar, vilket är ett krav, om det skulle anses 
nödvändigt.  

Utöver lokala systemförvaltningsforum där 
informationssäkerhet diskuteras, saknas styrning 
och rutiner som kontrollerar att instruktioner 
gällande personuppgiftsincidenter efterlevs. 
Nyckelpersoner inom kommunens 
dataskyddsarbete misstänker att många 
personuppgiftsincidenter inte rapporteras då 
kunskapsnivån om dataskyddsförordningens 
lagar och förpliktelser varierar inom kommunen. 

Kommunen saknar en tydligt definierad 
process eller rutin för att identifiera, 
rapportera, bedöma, avhjälpa och (där så 
är lämpligt) rapportera 
integritetsincidenter.  

 

 

 

 

 

Styrning och rutiner som säkerställer att 
kommunens medarbetare har den 
kunskapsnivå om 
dataskyddsförordningens lagar och 
förpliktelser som krävs för att identifiera 
och rapportera personuppgiftsincidenter 
fattas.  

1,73 
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Information till 
registrerade 

Kommunhuset använder sig av SKL:s mall för 
information till den registreras vid insamlingen av 
personuppgifter och rekommenderar 
verksamheter att göra detsamma.  

Kommunen samlar nästintill enbart in 
personuppgifter på laglig grund. När samtycke 
krävs, används blanketter vars utformning 
förutsätter att individernas samtycke bygger på 
en aktiv handling och är distinkt, tydligt och inte 
ihopblandat med andra samtycken: Ett samtycke 
ska samlas in för varje enskilt 
användningsområde. Rutiner för att kontrollera 
att samtycken används på korrekt sätt har inte 
förankrats.  

Det finns ingen process för hur verksamheten 
kommunicerar med de registrerade vid 
personuppgiftsincidenter eller förändring av 
kommunens hantering av personuppgifter. 

Ändamålet och den rättsliga grunden till 
behandlingen är inte dokumenterade till 
alla behandlingar av personuppgifter. Det 
saknas rutiner och/eller kontroller som 
säkerställer att personuppgifter endast 
behandlas för de ändamål som de 
samlades in för. 

 

 

 

 

 

Det saknas en process för hur kommunen 
kommunicerar möjliga förändringar i hur 
man hanterar personuppgifter eller 
incidenter som berör registrerade. 

1,50 

Begäran från 
registrerade 

Kommunen har en tydlig kontaktväg där 
registrerade kan framföra förfrågningar och 
klagomål via sin hemsida. Rutiner och en säker 
e-tjänst där den registrerade kan ta del av sina 
personuppgifter med e-legitimation är under 
utveckling i dagsläget. I nuläget måste 
legitimation uppvisas på kommunhuset för att få 
en utskriven kopia av sina personuppgifter som 
kommunen har registrerade. För närvarande 
saknar kommunen möjligheten att extrahera 
informationen i ett maskinläsbart format. 

Begäran från registrerade tillhandases 
kommunens dataskyddsombud och 
informationssäkerhetsstrateg som hanterar 
förfrågningarna ad-hoc. Det finns inga fastställda 
rutiner för hantering av förfrågningar gällande 
felaktiga, inte längre behövande, eller radering 
av personuppgifter. Trots att rätten att bli 
bortglömt är delvis begränsad då 
personuppgifter är nödvändiga för att kunna 
fullgöra kommunens myndighetsutövning, finns 
inga det riktlinjer för att avgöra om den 
registrerads begäran anses vara ogrundad. 
Delegationsordningen reglerar däremot vem 
som får göra bedömningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ingen fastställd rutin för 
hantering av förfrågningar gällande 
felaktiga, inte längre behövande, eller 
radering av personuppgifter. 

 

En tydlig ansvarsdelegering och process 
för att avgöra om en registrerads begäran 
är ogrundad finns inte dokumenterad. 

 

1,89 

Profilering Kommunen har inget behov av att utföra 
profilering då automatiserad behandling inte 
används inom de kommunala verksamheterna. 

 X 
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2.2. Övergripande rekommendationer 

Då flertalet iakttagelser har identifierats inom alla delar av ramverket, har EY valt att presentera 
fem övergripande rekommendationer och förslag på åtgärder för de främsta riskerna inom 
kommunens dataskydd och informationssäkerhetsarbete. Rekommendationerna är rangordnade i 
prioritetsordning men EY rekommenderar att samtliga förslag åtgärdas inom 12 månader. 

 

Styrning och styrdokument  

För att säkerställa att processer och rutiner beträffande hantering av personuppgifter i enlighet 
med kraven från dataskyddsförordningen dokumenteras, förankras och kommuniceras på en 
kommunövergripande nivå rekommenderas Upplands-Bro kommun att uppdatera sin nuvarande 
informationssäkerhetspolicy från 2010. Policyn bör beskriva syftet med kommunens 
dataskyddsarbete och innehålla en strategi för kommunens informationssäkerhetsarbete som kan 
förankras från politisk nivå hela vägen ner i verksamheterna. I nuläget saknas sådana riktlinjer för 
processer och rutiner beträffande hanteringen av personuppgifter inom i stort sett samtliga av de 
12 undersökta områdena från en kommunövergripande nivå. Kommunen rekommenderas även 
implementera en rutin för att följa upp att verksamheterna efterföljer de regler och policys som är 
fastställda i styrdokumentet efterlevs.  

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Den uppdaterade informationssäkerhetspolicyn bör även innehålla en formell, 
informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur med tillhörande roller och tydlig 
ansvarsfördelning för att undvika överarbetsbelastning och personberoende. Kommunen bör 
avsätta resurser specifikt för att utveckla sitt dataskyddsarbete, baserat på rådande situation och 
hotbild. En tillräckligt stor organisation saknas för att utföra gap-analyser av utvecklingsområden, 
skapa tillhörande rutiner och processer, och sedan granska efterlevnaden av de processer som 
implementerats. Upplands-Bro kommun rekommenderas därför även att fastställa en åtgärdsplan 
inkluderande tidsplan och ansvarig person för att åtgärda eventuella gap där 
dataskyddsförordningen inte efterlevs.  

 

Granskning och rapportering 

Begränsad uppföljning av verksamheternas informationssäkerhetsarbeten medför risk för att 
nämndernas och förvaltningarnas dagliga informationshantering avviker från sättet som 
Kommunstyrelseförvaltningen anvisar och tror att arbetet bedrivs på. Kommunen 
rekommenderas därför att implementera en granskningsplan för att utvärdera och säkerhetsställa 
att man uppfyller relevanta krav på hantering av personlig information samt en formell rutin för att 
dokumentera och rapportera resultat till ledningsnivå. Kontroller av kommunens 
dataskyddsarbete kan exempelvis integreras i kommunens och nämndernas internkontrollarbete. 
Kommunen rekommenderas även att fastställa ett rapporteringskrav gällande frekvens och 
innehåll som rapporteringen till styrelse ska utgå från för att säkerställa att uppföljning av 
dataskyddsförordningen utförs och kommuniceras till ledningen.  

 

Leverantörsrelationer 

Kommunen rekommenderas att göra en ny inventering av samtliga IT-system och tjänster som 
behandlar personuppgifter och som tillhandahålls till leverantörer. Denna kartläggning kan 
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användas som grund för kommunens fortsatta arbete med att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
med externa leverantörer. Kommunen rekommenderas att komplettera kontrakt så snart som 
möjligt för att fastställa rättigheter och skyldigheter enligt dataskyddsförordningens krav. 
Kommunen kan fortsätta att använda SKL:s mall för personuppgiftsbiträdesavtal och SKL:s 
checklista vid upprättandet av personbiträdesavtalen för att kvalitetssäkra att avtalsmallen 
innehåller relevanta avtalspunkter och krav utifrån dataskyddsförordningen. Checklistan kan även 
användas som underlag till en regelbunden granskning av att personuppgiftsbiträden agerar 
enligt personuppgiftsbiträdesavtal och förordningens krav, vilket är en rutin som bör fastställas.  

 

Utbildning 

Brist på aktiv kommunikation av policys, anvisningar och instruktioner gällande 
informationssäkerhet medför risk för att kommunens användare besitter otillräcklig kunskap för att 
på daglig basis hantera kommunens information på ett ändamålsenligt och säkert sätt. EY 
rekommenderar därför att kommunen tillser att informationssäkerhetsrelaterad dokumentation 
kommuniceras aktivt till kommunens användare med en bestämd frekvens. Medarbetares 
bristande medvetenhet är även en mycket vanlig källa till informationssäkerhetsrelaterade 
incidenter och därför rekommenderas kommunen att följa upp att den obligatorisk utbildning av 
nyanställda slutförs samt införa vidareutbildning och uppföljning av befintliga medarbetares 
deltagande. Att ta del av informationssäkerhetspolicyn bör ingå i denna utbildning.   

2.3. Upplands-Brohus 

Upplands-Brohus har inkluderats i ovanstående analys då nulägesbilden i bolagets efterlevnad 
av dataskyddsförordningen i stor utsträckning överensstämmer med Upplands-Bro kommun som 
helhet. Nedan följer en fristående sammanfattning av EYs granskning av Upplands-Brohus.   

 

Upplands-Brohus är ett bostadsföretag som ägs av Upplands-Bro kommun. Bolaget agerar dock 
självständig vis-a-vis kommunen och har en relativt låg samverkan med resterande kommunala 
verksamheter. Bolaget har knappt 40 anställda.  

Bolaget påbörjade sitt arbete kring nya dataskyddsförordningen under våren 2018 med en 
introduktionsutbildning för alla anställda. Därefter genomfördes en initial gap-analys av bolagets 
hantering av personuppgifter utefter dataskyddsförordnings krav. Exempelvis inventerades 
personuppgiftshantering i IT-system, varav registerförteckningar av personuppgifter och 
personuppgiftsbiträdesavtal med flertalet leverantörer upprättades. Bolaget har däremot inte 
implementerat en åtgärdsplan för de gap som identifierades eller etablerat processer som 
säkerställer att dataskyddsförordningen efterlevs över tid inom bolaget såväl som av leverantörer. 
Riskanalyser eller konsekvensbedömningar för informationssäkerhet har inte heller genomförts. 

En uppdaterad informationssäkerhetspolicy med tillhörande organisationsstruktur och riktlinjer för 
processer som är utformade i linje med dataskyddsförordningens krav saknas för bolaget. Inget 
dataskyddsombud har utsetts sedan bolagets avtal om gemensamt dataskyddsombud med 
kommunens verksamheter löpte ut. En analys eller beslutande om bolaget behöver ett 
dataskyddsombud har inte utförts. Det är av yttersta vikt att bolaget skapar en formell 
organisationsstruktur med en tydlig ansvarsfördelning för att säkerställa att granskning av 
efterlevnad inte faller mellan två ansvarsområden. Bolaget bör även förankra sina informella 
processer eller tankegångar över hur exempelvis incidenter eller förfrågan bör hanteras i officiella 
styrdokument och policys, vilka kan användas som grund för interna kontroller av efterlevnad.  
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Bolaget är restriktivt vid insamling av uppgifter och registrerar som regel inte några känsliga 
personuppgifter. Personuppgifter ska samlas in på laglig grund, varav registrerade blir väl 
informerade om hur deras personuppgifter kommer användas och i vilket syfte. Däremot saknas 
en fastställd plan för att utvärdera och säkerställa att man uppfyller krav på hantering av personlig 
information. Bolaget har däremot tydliga arkivering- och gallringsrutiner och 
behörighetsbegränsningar i IT-system för att reducera risken för obehörig behandling av 
personuppgifter inom verksamheten.  

 

Liksom för Upplands-Bro kommun i helhet ligger bolagets främsta förbättringsområden inom att:  

• Dokumentera rutiner och processer beträffande hantering av personuppgifter i 
styrdokument som är i linje med dataskyddsförordningens krav. 

• Fastställa en granskningsplan för att utvärdera och säkerställa att man uppfyller relevanta 
krav på hantering av personlig information och efterlever de rutiner som har 
implementerats.  

• Framta och dokumentera en formell informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur 
med tillhörande roller och tydlig ansvarsfördelning. 

• Genomföra en analys och ta ett beslut gällande om bolaget behöver ett 
dataskyddsombud. Om inget ombud anses nödvändigt, ska dennes ansvarsområden 
fördelas vidare till andra personer i dataskyddsorganisationen.  

• Utföra en omfattande inventering av samtliga IT-system och tjänster som behandlar 

personuppgifter och som tillhandahålls till leverantörer och sedan upprätta 

personuppgiftsbiträdeskontrakt med alla berörda leverantörer.  
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3. Slutsatser 
Syftet med granskningen har varit att genomföra en övergripande kartläggning av huruvida 
Kommunstyrelsen för Upplands-Bro Kommun har tillsett att arbetet kring personuppgiftshantering 
är i enlighet med dataskyddsförordningen. Kommunen bedöms i relation till andra offentliga 
organisationer av liknande storlek i förhållande till antal anställda och övergripande verksamhet. 
Vår övergripande bedömning är att Upplands-Bro kommun har en förhållandevis låg 
mognadsgrad, med ett snitt på 1,75, på en femgradig skala. Mognadsgraden bedöms vara som 
högst inom information till registrerade och inbyggt dataskydd. Lägst är mognadsgraden inom 
kontroll, styrning, riskhantering och hantering av leverantörsrelationer. 

Kommunens största och viktigaste förbättringspunkter ligger i att upprätta en formaliserad och 
informationssäkerhetsspecifik organisationsstruktur med tillhörande roller, tydlig 
ansvarsfördelning. Majoriteten av styrdokument och policys är utdaterade och bör uppdateras för 
att sätta en struktur i kommunens dataskyddsarbete. Kommunen bör även arbeta proaktivt med 
riskhantering och upprätta personuppgiftbiträdesavtal med leverantörer för att minska risker för 
integritetsincidenter och ogiltig behandling av personuppgifter inom sina verksamheter såväl som 
hos leverantörer. Vidare finns ett behov av att införa styrande rutiner och processer för 
granskning och uppföljning inom i stort sett samtliga av de 12 undersökta områdena, både för 
kommunen i helhet och för Upplands-Brohus. Slutligen behöver Upplands-Brohus utföra en 
analys om ett eget dataskyddsombud behövs och dokumentera ett besluttagande. Utan detta 
bedömer EY att det kommer bli svårt att skapa tillfredsställande förutsättningar för att bedriva ett 
ändamålsenligt arbete med personuppgiftshantering på både kort och lång sikt inom kommunen.  

 

 

 

 

Stockholm den 2 december 2019 

 

 

__________________________________ 

Helena Törnqvist, Partner, EY 
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4. Bilaga 1: Förteckning över intervjuade 

funktioner 
4.1. Upplands-Bro Kommun 

 Informationssäkerhetsstrateg 

 Dataskyddsombud/Kommunjurist 

 IT-chef 

4.2. Upplands-Brohus 

 Ekonomichef 

 IT-strateg 
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5. Bilaga 2: Dokumentförteckning 
5.1. Upplands-Bro Kommun 

 Riktlinjer för hantering av arkiv, 2018 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2018, §34 Intern 

kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 25 september 2019, §101 

Dataskyddsombudets årsrapport 

 Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen 

 Intern kontrollplan 2019 för Kommunstyrelsen (tabell) 

 Policy för informationssäkerheten i Upplands-Bro kommun, 2010 

 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare, 2016 

 Informationssäkerhetsinstruktion för systemförvaltning, 2010 

 Informationssäkerhetsinstruktion för kontinuitet och drift, 2010 

 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde 6 mars 2019 

 Digitaliseringsstrategi, 2019 

 Dataskyddsombudets årsrapport 2018 

 Dataskyddsombudets årsrapport 

 Delegationsordning för kommunstyrelsen, 2018 

 Säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd, 2019 

5.2. Upplands-Brohus 

 Policy för informationssäkerheten i Upplands-Bro kommun, 2010 

 Att behandla personuppgifter enligt GDPR, 2018 

 Övningsuppgifter till att behandla personuppgifter enligt GDPR, 2018 

 Svar till övningsfrågor till att behandla personuppgifter enligt GDPR, 2018 

 Anmälan av personuppgiftsincident (blankett) 

 Behandling av personuppgifter för lokalhyresgäster, 2018 

 Behandling av personuppgifter vid bostadsuthyrning, 2018 

 GDPR registerförteckning 

 Dokumenthanteringsplan, 2015  
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6. Bilaga 3: Definitioner 
Behandling: Med behandling menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga 
om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, 
registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, 
användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av 
uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. 
 
Dataskyddsombud: Myndigheter och offentliga organ är skyldiga att utse 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter är bland annat att informera och ge råd 
inom den egna organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt såväl förordningen 
som nationella bestämmelser. Ombudet ska också bevaka att dessa regler följs och ge råd 
om den konsekvensbedömning avseende dataskydd som ska göras enligt förordningen. 
Slutligen ska ombudet fungera som kontaktpunkt för dataskyddsmyndigheten och samarbeta 
med denna. 

EU/EES: EU står för den Europeiska unionen och EES för Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. I EU ingår följande länder Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Förenade Kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. I EES ingår utöver länderna i EU 
även Island, Liechtenstein och Norge. 

Förhandssamråd: Om man vid en konsekvensbedömning bedömer att behandlingen skulle 
leda till en hög risk om inte den personuppgiftsansvarige vidtar åtgärder för att minska risken 
måste man samråda med Datainspektionen. 

Informationsklassning: Klassning av organisationens informationstillgångar enligt i riktlinjer 
dokumenterade regler med avseende på informationens sekretess, riktighet och 
tillgänglighet.  

Informationssäkerhet: Berör i huvudsak säkerhetsfrågor som berör information, oberoende 
av system, eller plattformar. 

Konsekvensanalys: Innan man inleder en behandling av personuppgifter som kan leda till 
en hög risk för integritetsintrång till exempel ett omfattande register med känsliga 
personuppgifter, måste man bedöma konsekvenserna för de registrerade 
(konsekvensbedömning). 

Känslig personuppgift: Exempel på känsliga personuppgifter är ras och etniskt ursprung, 
politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, biometriska och genetiska data, 
medlemskap i fackförening, hälsa eller uppgifter om fysisk persons sexualliv eller sexuell 
läggning. 

Personuppgift: Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk levande person, d.v.s. medborgare, anställda m.fl.  Exempel på 
personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, bank- och kontouppgifter, IP-
adress, försäkringsnummer m.m. 

Personuppgiftsansvarig: Med personuppgiftsansvarig avses en fysisk eller juridisk person, 
offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. 
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Granskning av Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus efterlevnad till Dataskyddsförordningen 
november 2019 

Ernst & Young AB 
Box 7850 
103 99 Stockholm 
Besöksadress: 
Jakobsbergsgatan 24 
 

 Tel: +46 (0) 8-5205 90 00 
Fax: +00 123 4567 8901 
ey.com 
Org nr 556053-5873 

Personuppgiftsbiträde: Med personuppgiftsbiträde avses en fysisk eller juridisk person, 
offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för 
personuppgiftsansvarigs räkning. 

Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

Policy och instruktion: Avser dokumentation av rutiner på ett eller annat sätt. I denna 
rapporten görs ingen skillnad på om dokumentationen är antagen på politisk eller 
tjänstemannanivå. 

Profilering: Varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa 
personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i 
synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, 
vistelseort eller förflyttningar. 

Pseudonymisering: Behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att 
personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande 
uppgifter används. De kompletterande uppgifterna ska förvaras separat och vara föremål för 
tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en 
identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Register: En strukturerad samling av samtliga personuppgiftsbehandlingar som företas inom 
verksamheten. 

Registrerad: Med registrerad avses den enskilde vars personuppgifter behandlas. 

Samtycke: Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring från den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig 
bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. 

Tillsynsmyndighet: En oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat. I 
Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet. 

Tredje land: Med tredje land avses ett land som inte är medlem i EU eller EES. En 
överföring till tredje land är när personuppgifter som behandlas i ett EU- eller EES-land görs 
tillgängliga i ett land utanför EU/EES-området. Exempelvis när personuppgifter i ett 
datoriserat register skrivs ut och skickas i pappersform eller när personuppgifter skickas via 
e-post. Personuppgifter får föras över endast om det finns en adekvat skyddsnivå i 
mottagarlandet eller om det finns särskilda garantier för att uppgifterna och de registrerades 
rättigheter skyddas. 

Tredje part: Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, 
personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna. 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ärendeberedningsprocessen. 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag. 

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnden har säkerställt att det finns 
tydliga rutiner och riktlinjer för ärendeberedningsprocessen. Vi ser däremot att förvaltningen 

saknar resurser eller teknikstöd för att kunna leva upp till önskvärd kvalitet inom de 

förväntade tidsramarna. Konsekvensen blir är vissa ärenden inte bereds enligt policy.  

Vår bedömning grundas på att ansvarsfördelningen i ärendeberedningsprocessen är 

dokumenterad och upplevs som tydlig bland de intervjuade. Det finns dokumenterade och 
etablerade riktlinjer och rutiner för de olika stegen i processen, inklusive mallar och 
skrivhandledning. Det saknas dock vägledning för hur större utredningar ska genomföras och 

dokumenteras. De förtroendevalda som intervjuats i granskningen beskriver kvalitén på 
underlagen som varierande. De lyfter fram exempel såsom att beslutsformuleringarna är 
otydliga samt att sammanfattningarna är för omfattande. EY:s stickprovsgranskning visar att 
underlagen överlag följer riktlinjerna, men att barnperspektiv med tillhörande 

barnkonsekvensanalys saknas i flera fall. I några skrivelser saknas även information om till 

vilka beslutet ska sändas till samt beskrivningar av ekonomiska konsekvenser på lång sikt.  

Vi noterar att förvaltningen har genomfört flera åtgärder för att förbättra ärendeberedningen 

under 2019. Kanslistaben har genomför utbildningsinsatser under hösten i hur 
tjänsteskrivelser ska författas med syfte att förbättra kvalitén och säkerställa samsyn kring 
skrivreglerna. Det pågår också ett arbete med att se över möjligheten att uppdatera 

nuvarande eller införa ett nytt IT-system. Vidare har kultur-och fritidskontoret under hösten 
beslutat om att tidigarelägga datumet för ärendeuttag med syfte att frigöra tid åt 

kvalitetskontroller och sammanställning av handlingar inför utskick.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi att kommunstyrelsen:  

 

- Säkerställer att ärendehanteringssystemet förenklar beredningsprocessen.  

- Tar fram kommunövergripande riktlinjer avseende utformning av utredningar.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen och kultur- 

och fritidsnämnden: 

- Säkerställer att samtliga ärenden inbegriper en barnkonsekvensanalys i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

- I dialog med förvaltningen ser över process och tidsplan för att skapa goda 

förutsättningar för ökad kvalitet i beslutsunderlagen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ärendeberedningsprocesser hos kommuner syftar till att ge nämnder, och i vissa fall 
fullmäktige, ett tillförlitligt underlag för besluten. Beredningarna har även en demokratisk 
funktion i och med att de ger medborgarna en möjlighet att följa ett ärendes behandling innan 

nämnd eller fullmäktige fattar beslut. En allsidig belysning av ärenden är av stor betydelse för 
medborgarnas förtroende för nämnder och fullmäktige och deras beslut. Bristande beredning 
kan efter laglighetsprövning leda till att nämndens beslut upphävs med hänvisning till att de 

inte har tillkommit i laga ordning.   

Givet ärendeberedningsprocessens syfte ställer kommunallagen inga krav på kvaliteten på 
underlagen som bereds fram. Ansvaret för kvaliteten vilar på aktuell nämnd. Men också på 

kommunstyrelsen, vilken har en särskild uppgift att vara den sista beredningsinstansen innan 
ärenden kommer upp till fullmäktige. Mot bakgrund av detta har kommunens revisorer 
bedömt det som angeläget att granska kvaliteten i flera nämnders 

ärendeberedningsprocesser. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Är riktlinjer och rutiner utformade så att de säkerställer kvalitet i 
ärendeberedningsprocesserna? 

 Är ärendeberedningsprocesserna dokumenterade? 
 Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens 

utformning och innehåll (allsidighet, koppling till styrdokument, konsekvenser, 
handlingsalternativ m.m.)?     

 Finns det i ärendeberedningsprocessen tydliga roller mellan den politiska 
organisationen och tjänstemannaorganisationen, samt inom 
tjänstemannaorganisationen?  

 Finns en tillräcklig dialog mellan beslutsfattare och tjänstemän i beredningen av ett 
nämndsärende? 

 Vilka åtgärder har vidtagits för att effektivisera flödena i 

ärendeberedningsprocesserna? 
 Upplever de förtroendevalda att beslutsunderlagen är rimliga avseende till exempel 

framförhållning, omfattning, begriplighet? 

1.3. Ansvariga nämnder/styrelser 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
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1.4. Avgränsning  

Ärendeberedningsprocessen inleds med att förvaltningen får ett uppdrag och avslutas med 

att sista beslutsinstans fattat beslut i frågan. Utifrån granskningens syfte kommer 
granskningen främst beröra den del av ärendeberedningsprocessen som är relevant för 

beslutsunderlagens kvalitet.    

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts dels genom dokumentgranskning, dels intervjuer med följande 
befattningshavare: ordföranden, 2:e vice ordföranden, två ledamöter, kommundirektör, 

förvaltningschef, kanslichef samt kommunsekreterare.  

Vi har i granskningen valt ut 2 beslutsärenden per styrelse och nämnd för en analys av 
beslutsunderlagens kvalitet. I analysen har vi även genomfört en övergripande bedömning av 
samtliga ärenden vid sammanträdet. Urvalet har gjorts med hänsyn till möjligheten att 
jämföra beslutsunderlagen med kommunens fastslagna riktlinjer för utformning.    

2. Revisionskriterier 

2.1. Kommunallagen (2017:725) 

Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärende framgår av 5 kap. 26-32a §§. Enligt 5 
kap. 26 § ska ett ärende ha beretts av antingen en nämnd vars verksamhetsområde berör 

ämnet eller av en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs av fullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett 

ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är av vikt 
att kommunallagens beredningsregler följs eftersom bristande beredning kan leda till att 

fullmäktiges beslut upphävs med hänvisning till att de inte har tillkommit i laga ordning  

I kommunallagen finns det inga specifikt uttalade krav på kvaliteten i beredningen, utan det 

är fullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.   

2.2. Förvaltningslagen (1986:223) 

I förvaltningslagen (FL) finns grundläggande bestämmelser för hur handläggningen av 

förvaltningsärenden ska gå till. Reglerna ska i princip tillämpas hos alla myndigheter på alla 
områden. Inom begreppet förvaltningsmyndighet ryms en stor del av den statliga och 
kommunala verksamheten, bland annat riksdagens myndigheter, centrala myndigheter under 
regeringen men även kommunala nämnder. FL gäller även för utskott, nämndberedningar 
och förvaltningar.  

Av förvaltningslagen följer bland annat:  

 Myndighetens serviceskyldighet (4–5 §§).  
 Effektiv handläggning, d.v.s. att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt 

som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 §).  

Bestämmelsen att handläggningen ska vara så enkel, snabb och billig som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts ska uppfattas som ett riktmärke för kvaliteten i förfarandet. Ordet 
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säkerhet bedöms som liktydigt med intresset av riktiga avgöranden, d.v.s. att 
handläggningen ska bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltnings-
besluten och därmed till att besluten blir riktiga i sak.   

3. Styrande dokument för ärendeberedningsprocessen 

3.1. Arbetsordning och reglementen  

Kommunfullmäktiges arbetsordning1 innehåller riktlinjer angående beredning av exempelvis 
motioner och medborgarförslag. I arbetsordningen beskrivs att kommunstyrelsen två gånger 

varje år ska redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

I kommunstyrelsens reglemente2 beskrivs att de ärenden som ska avgöras av 

kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott eller nämndberedning om beredning 
behövs. Vidare står det att kommunstyrelsen har ansvar för de kommungemensamma 

system som används inom bland annat dokument- och ärendehanteringen.  

I både kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens3 reglementen står det att 
ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I övrigt framgår inga regler för eller krav på 

beredning i kultur-och fritidsnämndens reglemente inom nämndens ansvarsområde.   

3.2. Riktlinjer för ärendeberedningsprocessen 

I dokumentet Rutiner Kommunstyrelsen4 beskrivs kanslistabens rutin för 
ärendeberedningsprocessen. Dokumentet riktar sig till kommunsekreterarna och beskriver 

bland annat rutinen för ärendeuttag, stoppdagar, utskick, beredning och kommunstyrelsens 
sammanträden. Kanslistaben har även tagit fram det interna dokumentet Rutiner för 
hantering av ärenden till Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen5. I dokumentet beskrivs 

exempelvis vilka underlag från nämnder, föreningar och bolag som ska anmälas till KS 
respektive KF. I dokumentet framgår även hur hanteringen av medborgarförslag och 

motioner från politiken ska gå till i praktiken.  

Det interna dokumentet Checklista nämndsammanträde riktar sig till nämndsekreterarna och 

inbegriper kommunövergripande instruktioner för ärendeberedningsprocessen. I dokumentet 
listas översiktliga stegen inför ett nämndsammanträde, under samt efter 
nämndsammanträdet. I det interna dokumentet Återkommande ärenden6 beskrivs 

namnsättning rörande bland annat återkommande ärenden, samlingsärenden till KS och 
årliga ekonomiärenden. Dokumentet togs fram med syfte att skapa en enhetlighet mellan 

diarierna i samtliga nämnder och KS.  

                                                 

1 Fastställd av KF 1991-12-16, § 169, senast reviderad av KF 2012-08-30, § 77 
2 Beslutad av kommunfullmäktige 2018-10-17.  
3 Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-19 
4 Daterad 2019-09-16. 
5 Daterad 2018-09-25 
6 Daterad 2019-02-15.  
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Handboken för handläggare är ett internt dokument som togs fram av kanslistaben i 
samband med att ärendehanteringssystemet public 360 infördes oktober 2015. Dokumentet 

beskriver bland annat hur ärenden, dokument, tjänsteskrivelser och delegationsbeslut 
skapas. Handboken beskriver även hur inkomna handlingar ska hanteras. Med anledning av 
kanslistaben under 2019 ser över möjligheten att byta ut Public 360 eller uppdatera systemet 

har handboken inte reviderats sedan 2017. Vidare har kultur-och fritidsförvaltningen tagit 
fram ett dokument som beskriver rutiner för ärendeberedningsprocessen i systemet Public 
360 avseende ärenden som rör specifikt bidrag. I dokumentet beskrivs bland annat hur 

delegationsbeslut skapas i systemet, meddelande om beslut samt hur ärenden avslutas.   

3.3. Innehållskrav och framtagna mallar 

En kommunövergripande skrivhandledning7 togs fram 2015 av ett externt företag. 
Bakgrunden till skrivhandledningen var att skrivreglerna från 2009 behövde revideras 

avseende de skriftliga delarna. Skrivhandledningen beskriver bland annat exempel på 
innehållet i tjänsteskrivelser, utredningar, protokoll, webbtexter samt delegationsbeslut. 

Exempelvis hur sammanfattningar, ärenderubriker och förslag till beslut ska formuleras.  

I dokumentet står det att tjänsteskrivelser ska ha en välformulerad förslagsmening så att det 
tydligt framgår vem som förväntas fatta beslutet samt inbegripa en kortfattad sammanfattning 
av ärendet. Sammanfattningen på max en halv sida ska innehålla huvudpunkter, slutsatser 
och rekommendationer. Stycken ska inledas med så kallade nyckelmeningar. Det är en slags 

sammanfattning som ringar in styckets innehåll. I tjänsteskrivelsen ska handläggaren tydligt 
ange vilka handlingar som nämnden ska använda som beslutsunderlag. Underlagen ska 
även stå i tidsföljd om de är flera. Beslutsunderlaget till en tjänsteskrivelse kan vara en 

ansökan, en utredning, ett medborgarförslag eller en motion.  

Upplands-Bro kommun har även tagit fram mallar för bland annat kallelser, protokoll, 

projekt och tjänsteskrivelser. Det finns inga framtagna riktlinjer för hur större utredningar 
ska genomföras. Mallarna ska användas av samtliga nämnder och styrelsen. Enligt mallen 

för tjänsteskrivelser föreslås att följande rubriker inkluderas:  

 Förslag till beslut  
 Sammanfattning  

 Beslutsunderlag  
 Ärendet 

 Barnperspektiv  
 Bilagor  

 Beslut sänds till  
 

I Handbok för förtroendevalda8 beskrivs att i tjänsteskrivelsen ska ärendets uppkomst 
redogöras, vilken utredning som gjorts i ärendet samt en bedömning som ligger till grund för 

ett förslag till beslut. Vidare beslutade kommunfullmäktige § 4 2010 att i samtliga 
tjänsteskrivelser ska en barnkonsekvensanalys genomföras. Analysen under rubriken 

                                                 

7 Språk och ton i Upplands-Bro, Kommunens skrivhandledning.  

8 Daterad 2019-03-11, framtagen av kommunledningskontoret.  
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Ärendeuttag
Stoppdag 

nämndsekreter
are

Utskick av 
kallelse och 
handlingar 

Politisk 
beredning 

Sammanträde 
Justering av 

protokoll
Anslag och 

expediering 

Ärendet 
verkställs eller 

går vidare 

”barnperspektiv” ska beskriva de konsekvenser beslutet får för barn och hur barnens livsmiljö 

påverkas av beslutet.  

3.4. Beskrivning av ärendebredningsprocessen  

Ett ärende som ska behandlas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av 
nämnderna kan uppstå på flera sätt, exempelvis av en inkommen skrivelse från en 

myndighet eller från någon nämnd inom kommunen. Ett ärende kan även uppkomma på 
kontorets initiativ, av en medborgare eller en förtroendevald. Ett ärende förbereds i de allra 
flesta fall av tjänstepersoner innan beslut fattas i nämnd eller i KF. Tjänstepersonen 
analyserar och utreder frågorna i ärendet, sammanställer uppgifter och presenterar ärendet i 

en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut. Nedanstående figur illustrerar 

ärendeberedningsprocessen i kommunen.  

Figur 1. Ärendeberedningsprocessen i Upplands-Bro  

 

 

 

 

Källa: Kanslistabens utbildningsmaterial för tjänsteskrivelser    

Ärendeberedningsprocessen inleds med ett så kallat ärendeuttag på tjänstemannanivå. 
Under ärendeuttaget går kommundirektören, kanslichef/kontorschef samt sekreterarna 
igenom vilka ärenden som ska till sammanträdet. Inför kommunstyrelsens och nämndernas 

sammanträden har sedan ordförande och respektive kontorschef ett ärendeuttag vanligen tre 
veckor innan sammanträdet. Vid detta möte fattas beslut om vilka ärenden som ska tas upp 

på dagordningen vid nästkommande sammanträde.  

Stoppdag innebär att alla ärenden som ska behandlas under sammanträdet ska vara färdiga 

och sekreteraren tillhanda. Nämnd/kommunsekreterarna har en samordnade funktion och 
ska bland annat säkerställa att samtliga handlingar finns med vid utskick. Det är 
handläggarnas ansvar att anmäla sitt ärende till kommande sammanträde. Handläggaren 

anmäler tjänsteskrivelsen samt eventuella bilagor och även ordningen. Innan ett politiskt 
sammanträde sammanställer nämnd/kommunsekreteraren en kallelse med dagordning där 
det framgår vilka ärenden som ska tas upp för beslut på kommande sammanträde. Ifall det 

finns oklarheter kring handlingarna inför utskicket stämmer sekreteraren av det med ansvarig 
handläggare. Det kan exempelvis röra sig om förslag på ändringar såsom formuleringar av 

beslutsskrivelser. Utskick av kallelse och handlingar sker två veckor innan sammanträdet.  

Som huvudregel ska alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om beredas i 

kommunstyrelsen. Rör ärenden en viss nämnds ansvarsområden ska även den ansvariga 
nämnden ha berett ärendet. Det finns undantag från regeln om beredningstvång. Vid val och 
entledigande av förtroendevalda gäller inte beredningstvånget. Dessa ärenden går direkt till 

kommunfullmäktige för beslut. Även beslut i brådskande ärenden kan avgöras direkt i 

kommunfullmäktige.  
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En vecka innan sammanträdet sker den politiska beredningen av ärenden, vilka fungerar 
som förmöten till kommande nämndsammanträde. Varje nämnd och styrelsen utser vilka 

representanter som ska ingå i beredningen, vanligen presidiet och en representant från 
respektive parti. Vid dessa möten fattas inga politiska beslut och det skrivs inget protokoll. 
Under mötet sker en genomgång av dagordningen för kommande nämndsammanträde och 

de förtroendevalda har möjlighet att ställa frågor om ärenden som ska upp för beslut till 
kontorschefen och eventuellt andra tjänstepersoner som är närvarande. De förtroendevalda 
får också möjlighet att diskutera ärendena sinsemellan. Vid detta tillfälle ges även 

föredragningar av tjänstepersoner kring enskilda ärenden och teman. 

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden protokollförs. När 
sekreteraren färdigställt protokollet från ett sammanträde ska det justeras. Vid varje 

sammanträde beslutas om vem eller vilka som utöver ordföranden ska justera protokollet.  

När ett protokoll är justerat ska det anslås på den digitala anslagstavlan på kommunens 
hemsida. Från och med denna dag och tre veckor framåt kan en medborgare överklaga 
beslutet. När protokollet är justerat och anslaget ska besluten expedieras. Det innebär att 

protokollsutdrag av besluten skickas till de instanser eller de personer som berörs av 

besluten. 

Vår bedömning  

Vi bedömer att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för de olika stegen i processen. 

Det finns även framtagna mallar för exempelvis tjänsteskrivelser och i den 
kommunövergripande skrivhandledningen från 2015 finns instruktioner för underlagens 

innehåll och utformning.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen samt kultur-och fritidsnämndens 
ärendeberedningsprocess följer lagstiftning och dokumenterad rutin som beskrivs ovan. De 

avsteg som görs beskrivs närmare under kap. 4.2.  

4. Dialog och ansvarsfördelning i ärendeberedningsprocessen  

4.1. Nämndernas sekreterare är centraliserade till kanslistaben  

På kommunledningskontoret fungerar kanslistaben sedan 2012 som en central stödfunktion 
till samtliga nämnder i ärendeberedningsprocessen. Rollfördelningen preciseras dels i 

nämndspecifika processbeskrivningar, såsom Rutiner för Kommunstyrelsen och dels i 
dokumentet Checklista nämndsammanträde som kanslistaben samt kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetar utifrån. Det finns en tydlig rollfördelning inom 

tjänstemannaorganisationen, varav kanslistaben utgör en viktig samordnande roll.  

På kanslistaben arbetar kommunens registratorer, kommunjurister, kommunsekreterare, 
nämndsekreterare och arkivarier. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för 
ärendeberedningsprocessen och respektive kontorschef har det övergripande ansvaret mot 

nämnd. Samtliga nämndsekreterare är anställda på kanslistaben och inte hos respektive 

nämnd vilket innebär att sekreterarna handlägger ärenden år flera instanser.  

Enligt intervjuad kanslichef på kommunledningskontoret anses det medföra vinster med en 

samlad funktion. Detta då det bidrar till en bättre översyn av nämndernas processer. 
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Ärendeberedningsprocessen är även mindre personberoende vilket bidrar till ett mer 

enhetligt sätt i hur man arbetar.  

Nackdelar som lyfts av kanslichefen är att nämndsekreterarna ibland upplevs arbeta långt 
från verksamheten samt inte alltid tillhandahåller sakkunskaper inom olika nämnders 
områden. Detta vägs enligt intervjuad upp av att sekreterarna har en god dialog med 

respektive kontor. I förstadiet av arbetet inför ärendeuttaget träffas kommundirektör, 
kanslichef samt nämnd/kommunsekreterarna under ett tjänstemannauttag och går igenom 
vilka av ärendena som ska tas upp på dagordningen. Vid oklarheter stämmer sekreteraren 

av med ansvarig handläggare efter mötet.  

Kollegialt lärande framhålls av de intervjuade som en viktig del i kompetensutvecklingen 
inom kanslistaben. Inom kansliet arbetar jurister som i det dagliga arbetet stöttar övriga 
medarbetare. Vidare är kommunsekreterarna med i ett nätverk tillsammans med tio andra 

kommuner i norra Stockholmsregionen. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och 

erfarenheter om kommunernas arbetssätt rörande ärendebredningsprocessen. 

4.2. Intervjuade beskriver en problembild inom organisationen  

Enligt intervjuade har det inom kommunledningskontoret hittats ärenden som har fallit bort i 
ärendehanteringssystemet. Detta har påträffats av tjänstepersoner vid ett fåtal tillfällen under 
processens gång, exempelvis inför ärendeuttaget. En av anledningarna till detta beskrivs 
vara att kommunens ärendehanteringssystem saknar systemstöd för aviseringar av nya 

ärenden som registrerats i systemet. Tjänstepersonerna övervakar således inkomna ärenden 
manuellt. En annan anledning till att ärenden har fallit bort är att ärendehanteringssystemet 
saknar en modul som gör det möjligt för tjänstepersonerna att söka på öppna ärenden och 

motta aviseringar om sista svarsdatum. Samma tjänstepersoner beskriver att dessa brister 

även leder till att ärenden behöver beredas snabbt vilket påverkar kvalitén negativt.  

Flertalet intervjuade politiker uppger att kvalitén på underlagen varierar. Exempelvis beskrivs 

att beslutsformuleringarna är otydliga och att sammanfattningarna ibland är för omfattande. 
Flera intervjuade politiker är även kritiska till att handlingar har saknats vid utskick eller att 

handlingar ibland har lagts på bordet under sammanträdet.  

Intervjuade kommunsekreterare uppger att kommunen är i behov av ett mer tidseffektivt IT-

system bland annat för att kunna frigöra tid för kvalitetskontroller och återkoppling till 
handläggarna. Ibland har det skett att ärendena samt bilagor inkommer samma dag som 
utskicket vilket har försvårat kvalitetssäkringen. Kommunsekreterarna behöver i dagsläget 

vänta in samtliga ärenden och handlingar innan utskicket kan sammanställas. Detta beror på 
att systemet inte tillåter ändringar i enskilda ärenden efter att utskicket är klart. Samtliga 
ärenden med handlingar sammanställs i ett stort dokument och nya utskick krävs varje gång 

det görs tillägg av bilagor. Sekreterarna säkerställer manuellt att samtliga bilagor finns med i 

utskicken och det har skett enligt intervju att bilagor missats att bifogas på grund av detta. 

Vidare upplever merparten av de intervjuade att dialogen mellan politiker och tjänstepersoner 
fungerar väl. Det finns även en tydlig uppdelning mellan förtroendevaldas och 

tjänstepersonernas roller i ärendeberedningsprocessen. 
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Tabell 1. Problembild inom organisationen 

Förtroendevalda Tjänstepersoner 

Sent utskick av handlingar eller att 
handlingar saknats  

Bristfälligt system för översikt av ärenden 

Otydliga beslutsformuleringar Bristande tid för korrigering och 
kvalitetssäkring innan utskick  

Otydliga sammanfattningar  Tidskrävande ärendehanteringssystem 

 

5. Åtgärder för att förbättra ärendeberedningsprocessen  

I syfte att effektivisera ärendeberedningsprocessen har bland annat 
kommunledningskontoret och kommundirektören haft ett möte i september 2019 med syftet 

att minska antalet bortfall av ärenden till KS. Kommunledningskontoret ser över möjligheten 

att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem eller uppdatera det nuvarande.  

Kanslistaben genomför med start hösten 2019 utbildningsinsatser för handläggare i hur 
exempelvis tjänsteskrivelser ska författas och i Public 360s mjukvara. Det är de första 

kommunövergripande utbildningarna sedan systemet infördes 2014–2015. Målet med 
utbildningarna är att samtliga handläggare på egen hand ska kunna skriva in sitt ärende och 
handlingar i Public 360. Bakgrunden till utbildningarna är att kvalitén mellan 

beslutsunderlagen varierar mellan nämnderna och det finns ett behov av en samsyn kring 
skrivreglerna. Vi har tagit del av utbildningsunderlaget som bland annat beskriver 
ärendeberedningsprocessen, mallen för tjänsteskrivelser och innehållet i avsnitten. Under 

2019 genomförs även revideringar av mallarna bland annat för tjänsteskrivelser. Vid 

tidpunkten för granskningen är detta inte klart.  

Vidare lyfter intervjuade kommunsekreterare att nuvarande ärendehanteringssystem bidrar 
till att utskick av handlingar är tidskrävande samt att handlingar inte går ut i tid. Detta på 

grund av att sammanställningen och eventuella revideringar kräver omfattande 
handpåläggning. Mot denna bakgrund har kultur- och fritidskontoret vidtagit åtgärder för att 
effektivisera ärendeberedningsprocessen. Exempelvis pågår enligt kultur-och fritidschefen ett 

arbete med att tidigarelägga datum för ärendeuttag för att frigöra tid för att sammanställa och 
eventuellt revidera handlingar inför utskicket. Idag är ärendeuttaget förlagt dagen innan 

utskick. Förändringen förväntas slå fullt ut från januari 2020. 

Kanslistaben har även vidtagit åtgärder för att politiken enklare ska få tillgång till handlingar. 
Exempelvis har samtliga politiker fått ta del av en lathund om hur de kommer åt handlingarna 
digitalt via datorn eller Ipaden. Kanslistaben arbetar med att ta fram informationsfilmer till 
hemsidan med tekniska tips till politiker, exempelvis hur man ladda ner 

ärendehanteringsappen eller hur man kan anteckna digitalt i underlagen.  

Vår bedömning  

Kommunen har genomfört åtgärder som förbättrat ärendeberedningsprocessen och utreder i 

nuläget förutsättningarna för att uppdatera eller upphandla ett nytt ärendehanteringssystem 
som svarar mot bristerna beskrivna i kap.3.3. Exempelvis har kultur-och fritidskontoret 
beslutat om att tidigarelägga datumet för ärendeuttag med syfte att frigöra tid åt 

kvalitetskontroller och sammanställning av handlingar inför utskick.  
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Vi är positiva till att kanslistaben genomför utbildningsinsatser under hösten 2019 i hur bland 

annat tjänsteskrivelser ska författas med syfte att förbättra kvalitén samt för att säkerställa 

samsyn kring skrivreglerna.  

6. Beslutsunderlagens kvalitet 

Vi har i granskningen slumpmässigt valt ut 2 beslutsärenden vid olika sammanträden per 

styrelse och nämnd för en analys av beslutsunderlagens kvalité. En övergripande bedömning 

har även gjorts av samtliga beslutsärendens vid dessa fyra sammanträden.  

Vår bedömning av beslutsunderlagens kvalitet utgår från beslutsfattares möjlighet att kunna 

fatta välinformerade beslut och överenstämmelsen mot riktlinjerna i skrivhanledningen samt 

mallar. 

6.1. Kommunstyrelsen  

Två beslutsunderlag har slumpmässigt valts ut för en fördjupad granskning. 
Beslutsunderlagen är ”Förändring av styr- och budgetprocess” (KS 19/0440) och ”Motion om 

Bostad åt alla/Hem för alla” (KS 18/0112).  

Förändring av styr- och budgetprocess 

Tjänsteskrivelsen innehåller samtliga avsnitt som enligt skrivhandledningen och fastställd 
mall ska inkluderas. Vidare har tjänsteskrivelsen en tydlig ärenderubrik och det framgår vilka 
handlingar som nämnden ska använda som beslutsunderlag samt till vilka beslutet ska 

skickas till.  
 
Sammanfattningen har beskrivits på mindre än en halv sida i enlighet med rekommenderad 

längd i skrivhandledningen. Innehållet i sammanfattningen kan med fördel förtydligas genom 
att beskriva exempel på identifierade brister i den nuvarande styrprocessen vad det gäller 
anpassningsförmåga och ansvarsfördelning. Bristerna i nuvarande styrprocess beskrivs 
senare under ärendebeskrivningen och inte i sammanfattningen.  

 
Kontorets förslag till beslut framgår tydligt under rubriken förslag på ny styrprocess. Det 
framgår att grunderna till förslaget om en ny styrprocess är enkelhet, tydlighet och 

anpassningsbarhet. Den inledande delen av ärendet beskriver brister i nuvarande 
styrprocess och den andra beskriver det nya förslaget samt dess fördelar. Varje underrubrik i 
ärendebeskrivningen innehåller nyckelmeningar som sammanfattar textens innebörd.   

 
I skrivelsen framgår vilka risker och konsekvenser nuvarande styr- och budgetprocess 
medför. Exempelvis beskrivs att verksamheterna lägger ned betydande administrativa 
resurser på att ta fram de olika underlag som krävs inför respektive steg i processen. Vidare 

beskrivs i punktform vilka fördelar den nya styrprocessen medför. Exempelvis att färre steg i 
den nya styrprocessen kommer att kräva färre resurser. Under rubriken barnperspektiv 
beskrivs de positiva effekter beslutet kommer att innebära för barn och unga. I skrivelsen 

framgår en diskussion om alternativa handlingsalternativ i form av två eventuella tilläggsteg 

till den föreslagna styrprocessen.   
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Motion Bostad åt alla/Hem för alla 

Tjänsteskrivelsen innehåller de rubriker som enligt skrivhanledningen och fastställd mall ska 

inkluderas. Tjänsteskrivelsen har en tydlig ärenderubrik och det framgår vilka handlingar som 
nämnden ska använda som beslutsunderlag samt till vilka beslut ska sändas till.  
 

Språket i skrivelsen är lättförståeligt, exempelvis förklaras ord som koncepthus för att texten 
ska bli begriplig för läsaren. Sammanfattningen har beskrivits i punktform på mindre än en 
halv sida och inkluderar ärendets mest väsentliga delar.  
 

Kontorets förslag till beslut framgår i klartext i slutet av sammanfattningen samt vid 
beskrivning av ärendet. Ärendet beskrivs i kronologisk ordning och samtliga yrkanden i 
motionen bemöts i ärendebeskrivningen. Varje yrkande inleds med en nyckelmening som 

sammanfattar textens innehåll.  
 
I skrivelsen görs en konsekvensanalys kring produktionskostnader och dess påverkan på 

hyresnivån. I beskrivning av ärendet görs en ekonomisk analys kring val av bostäder som 
ska byggas i förhållande till efterfrågan. Inga ekonomiska beräkningar presenteras eller en 
beskrivning av vilka konsekvenser det leder till ifall beslutet inte antas. I tjänsteskrivelsen 
presenteras inga alternativa förslag till beslut. Det bedöms inte heller vara aktuellt eftersom 

att kommunledningskontoret argumenterar för att Upplands-Brohus arbetar med dessa frågor 
och att de bedrivs i linje med framförda yrkanden. Vidare beskrivs kort under 
barnperspektivet att ämnet som behandlas har konsekvenser för barn och ungas livsvillkor. 

 
 

Samtliga ärenden vid sammanträdena 

Samtliga beslutsärenden vid sammanträdena9 innehåller generellt de rubriker som enligt 
skrivhandledningen och utifrån fastställd mall ska inkluderas. Samtliga ärenden har en tydlig 
ärenderubrik och språket är generellt lättförståeligt. Ärendebeskrivningarna följer en 
kronologisk ordning och i de fallen som skrivelserna innefattat flera beslut har besluten 

numrerats.  

I flera ärenden framgår dock inte kontorets förslag i klartext10. Det bör enligt 
skrivhandledningen framgå under sammanfattningen eller i ärendebeskrivningen för att 

säkerställa att det tydligt framgår vad kommunstyrelsen förväntas besluta om.    

Ett antal tjänsteskrivelser11 kan även med fördel kortas ner för att endast inbegripa ärendets 
mest väsentliga delar. I ett antal tjänsteskrivelser innehåller sammanfattningen och 

ärendebeskrivningen samma text, vilket innebär en upprepning för läsaren och inte en 

fördjupning av ärendet.  

                                                 

9 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2019-11-25 och 2019-03-06. 
10 Exempelvis framgår det inte i tjänsteskrivelserna ”Revidering av avfallstaxan” (KS 19/0386) och ”Yttrande 
över remiss angående förslag till namnpolicy” (KS 17/0355). 
11 Exempelvis ”Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och förskolor” (KS 18/0465).  
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Vidare saknar några tjänsteskrivelser12 information om till vilka beslutet ska sändas till. Ett 
antal tjänsteskrivelser13 saknar rubriken barnperspektiv med tillhörande 

barnkonsekvensanalys och i samma handlingar framgår bilagor under fel rubrik.  

6.2. Kultur- och fritidsnämnden 

I granskningen ingår beslutsunderlagen i ärendena ”Aktivitetssparken i Råby” (KFN 16/0119) 

och ”Förstärkt grundbidrag 2019” (KFN 19/0024). 

Aktivitetsparken i Råby 

Tjänsteskrivelsen innehåller de rubriker som enligt skrivhandledningen och fastställd mall ska 
inbegripas. Skrivelsen har en tydlig ärenderubrik och det framgår vilket beslutsunderlag 

nämnden ska utgå ifrån samt till vilka förslag till beslut ska skickas.  
 
Sammanfattningen har beskrivits kortfattat och inkluderar ärendets mest väsentliga delar. 

Kontorets förslag till beslut framgår i klartext under ärendebeskrivningen. Ärendet beskrivs 
kortfattat och inleds med en nyckelmening som sammanfattar textens innehåll. 
Ärendebeskrivningen kan förtydligas genom att en inledande mening beskriver vad kultur- 

och fritidsnämnden behöver ta ställning till.  
 
I tjänsteskrivelsen beskrivs ekonomiska konsekvenser av att nämnden ska ta beslutet eller 
inte. I beskrivningen framgår att beslutet innebär merkostnader på ca 10 mnkr om nämnden 

antar anbudet från anbudsgivaren. Vilket innebär en omfördelning av resurser samt medel 
från investeringsbudgeten för 2019. Det framgår inte vilka ekonomiska skäl som föreligger för 
att anta anbudet jämfört med att påbörja en ny upphandlingsprocess. En konsekvens som 

beskrivs av att inte anta anbudet är att det kommer innebära en avsevärd tidsförsening. 
Ingen ekonomisk beräkning presenteras på vad förseningen skulle medföra för kostnader.  
Förslaget om att påbörja en ny upphandlingsprocess eller andra alternativa förslag ges inte 

som förslag till beslut. I skrivelsen framgår det att beslutet medför positiva effekter utifrån ett 
barnperspektiv. Exempelvis att beslutet kommer vara positivt för barn och ungas fysiska, 
psykiska och sociala utveckling. 

Förstärkt grundbidrag 2019 

Tjänsteskrivelsen innehåller de rubriker som enligt skrivhandledningen och mall ska 
inkluderas. Skrivelsen har en tydlig ärenderubrik och det framgår vilka handlingar som 
nämnden ska använda som beslutsunderlag samt till vilka förslag till beslut ska skickas.  

 
Sammanfattningen har beskrivits på mindre än en halv sida och inkluderar ärendets mest 
väsentliga delar. I sammanfattningen kan begreppet aktivitetstillfällen förtydligas för att göra 

det med begripligt för läsaren. Kontorets förslag till beslut framgår i klartext under rubriken 
förslag till beslut. Ärendet beskrivs kortfattat och inleds med en nyckelmening som 
sammanfattar textens innehåll.  
 

                                                 

12 Exempelvis framgår det inte vilka beslutet ska sändas till i ”Motion om att bo bra också som årsrik i 

Upplands-Bro” (KS 18/0256) och ”Motion om fältassistenter” (KS 17/0313). 
13 Tjänsteskrivelserna där barnperspektivet inte framgår är ”Äldre- och omsorgsnämndens taxor och avgifter år 

2019” (KS 19/0094) och ”Socialnämndens taxor och avgifter år 2019” (KS 19/0073).  
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I skrivelsen beskrivs vilka kriterier som gäller för att föreningar ska erhålla förstärkt 
grundbidrag samt inlämnade uppgifter från föreningar. Inga konsekvenser med beslutet 

presenteras. Under rubriken barnperspektiv beskrivs ett antal positiva effekter av att beslutet 
tas, dels ur ett folkhälsoperspektiv och med koppling till barnkonventionen.  
 

Samtliga ärenden vid sammanträdena  

Samtliga tjänsteskrivelser vid sammanträdena14  innehåller de avsnitt som ska inkluderas 
enligt skrivhandledningen och fastställd mall. Skrivelsernas ärenderubriker är tydliga och de 

inledande styckena innehåller nyckelmeningar vilka sammanfattar textens innehåll.  

I några tjänsteskrivelser saknas rubriken barnperspektiv med tillhörande 
barnkonsekvensanalys.15 Tjänsteskrivelserna innehåller generellt inledande nyckelmeningar 
som sammanfattar textens innebörd, vilket underlättar för läsaren att orientera sig i texten. I 

de fallen som tjänsteskrivelserna innefattat flera beslut har besluten numrerats.  

Sammanfattningarna är på cirka en halv sida vilket är i enlighet med skrivhandledningen och 
inkluderar ärendets mest väsentliga delar. Vidare bedömer vi att en del sammanfattningar 

kan utvecklas genom att beskriva kontorets förslag till beslut mer konkret. Detta för att ge 
läsaren en bättre förståelse kring vad ärendet handlar om.  

Vår bedömning  

Vår övergripande bedömning är att handlingarna generellt följer dispositionen i 

skrivhandledningen samt fastställda mallar. Exempelvis framgår det vilka handlingar som 
styrelse och nämnd ska använda som beslutsunderlag. I flertalet tjänsteskrivelser saknas 
avsnittet barnperspektiv med tillhörande konsekvensanalys. I några skrivelser saknas även 

information om till vilka beslutet ska sändas till16.  

Vidare är sammanfattningarna överlag kortfattade och inkluderar ärendets mest väsentliga 
delar. Vi bedömer att i vissa fall kan sammanfattningarna konkretiseras. Detta för att göra det 

mer begripligt för läsaren. Läsaren ska kunna läsa sammanfattningen och förstå ärendet 

utan att ha tillgång till resten av tjänsteskrivelsen.  

Språket i tjänsteskrivelserna är överlag tydligt och används fackbegrepp definieras dessa. 
Generellt innehåller ärendebeskrivningarna inledande nyckelmeningar som sammanfattar 

textens innehåll i enlighet med skrivhandledningen.   

Avseende de fyra utvalda beslutsärendenas innehåll görs ekonomiska konsekvensanalyser i 
viss utsträckning. Vår bedömning är att de ekonomiska konsekvensanalyserna kan beskrivas 

utförligare. Överlag saknas en beskrivning av vilka ekonomiska konsekvenser beslutet har 
på lång sikt. Vidare ges i skrivelserna överlag inte några andra handlingsalternativ, utan 

                                                 

14 Vid Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 2018-04-12 och 2019-02-19.  
15 Exempelvis framgår inte avsnittet barnperspektiv i tjänsteskrivelsen ”Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter” (KFN 19/0020) och ”Inrättande av beredning, 
fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter” (KFN 19/0021).  
16 Enligt kanslistabens utbildningsmaterial för 2019 står det att ”Behöver inte beslutet sändas någonstans kan 
rubriken tas bort.” Vår bedömning är att beslutet bör skickas till berörda personer och att undantaget inte är 

tillämpbart i dessa ärenden.  
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enbart ett förslag till beslut. Samtliga beslutsunderlag innehåller en konsekvensanalys utifrån 

ett barnperspektiv. 

7. Svar på revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 
ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag. Nedan 

besvaras granskningens revisionsfrågor.   

Fråga Svar 

Är riktlinjer och rutiner utformade 
så att de säkerställer kvalitet i 

ärendeberedningsprocesserna? 

Delvis. Det finns interna riktlinjer och rutiner för de olika 
stegen i ärendeberedningsprocessen för styrelse samt 
nämnder. Skrivhandledningen från 2015 innehåller 
rutiner för handläggning och utformning av underlag.  

Ur en kvalitets- och effektivitetsaspekt finns flera skäl för 
kommunen att införa ett mer användarvänligt 
ärendeberedningssystem. I dagsläget pågår ett arbete 
med att se över ett införande av ett uppdaterat eller nytt 
IT-stöd. Kanslistaben genomför även utbildningsinsatser 
under hösten 2019 i hur bland annat tjänsteskrivelser 
ska författas med syfte att förbättra kvalitén samt för att 
säkerställa samsyn kring skrivreglerna.  

Är ärendeberedningsprocesserna 

dokumenterade? 

Ja. Det finns internt dokumenterade riktlinjer som 
beskriver ärendeberedningsprocesserna på detaljerad 
nivå.  

Finns en tillräcklig grad av styrning 
och formalisering av 
beslutsunderlagens utformning och 
innehåll (allsidighet, koppling till 

styrdokument, konsekvenser, 

handlingsalternativ m.m.)?     

Det finns framtagna mallar för bland annat 
tjänsteskrivelser, kallelser, projekt och protokoll. 
Kommunen saknar riktlinjer för hur större utredningar 
ska genomföras. I den kommunövergripande 
skrivhandledningen finns instruktioner för 
beslutsunderlagens innehåll. För exempelvis 
tjänsteskrivelser finns det vägledning kring innehållet i 
sammanfattningar, formulering av ärenderubriker och 
förslag till beslut.  

Vår bedömning utifrån stickprovet är att handlingarna 
överlag följer dispositionen i skrivhandledningen och 
fastställd mall. I flera tjänsteskrivelser saknas ett 
barnperspektiv med tillhörande konsekvensanalys, samt 
ett avsnitt som beskriver till vilka beslutet ska skickas. 
Avseende underlagens innehåll saknas beskrivningar av 
ekonomiska konsekvenser på lång sikt. I fler skrivelser 
ges inte några andra handlingsalternativ, utan enbart ett 
förslag till beslut.  

Finns det i 
ärendeberedningsprocessen 

tydliga roller mellan den politiska 
organisationen och 

Ja. Ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner, samt inom 
tjänstemannaorganisationen, upplevs av intervjuade 
som tydlig. Ansvarsfördelningen specificeras bland 
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tjänstemannaorganisationen, samt 

inom tjänstemannaorganisationen?  

annat i Handbok för förtroendevalda. Rollfördelningen 
inom tjänstemannaorganisationen anges i 
nämndspecifika processbeskrivningar.  

Finns en tillräcklig dialog mellan 
beslutsfattare och tjänstemän i 
beredningen av ett 

nämndsärende? 

Ja. Dialogen mellan tjänstepersoner och beslutsfattare 
är likartad inom granskad styrelse och nämnd. 
Intervjuade uppger att dialogen överlag är 
välfungerande.  

Under den politiska beredningen sker en genomgång av 
dagordningen för kommande nämndsammanträde och 
de förtroendevalda har möjlighet att ställa frågor om 
ärenden som ska upp för beslut till kontorschefen samt 
eventuellt andra tjänstepersoner som är närvarande.  

Kultur- och fritidsnämndens ordförande har även 
löpande avstämningar med kultur- och fritidschefen där 
bland annat aktuella frågor gås igenom.  

Vilka åtgärder har vidtagits för att 
effektivisera flödena i 

ärendeberedningsprocesserna? 

Kommunen har vidtagit flertalet åtgärder för att förbättra 
ärendeberedningsprocessen. Kommunen utreder i 
nuläget förutsättningarna för att uppdatera eller 
upphandla ett nytt IT-system med syfte att effektivisera 
processerna. Vidare genomför kanslistaben 
utbildningsinsatser för handläggare under hösten 2019 
med syfte att förbättra kvalitén av underlagen.   

Kultur-och fritidskontoret har under hösten 2019 beslutat 
om att tidigarelägga datumet för ärendeuttag med syfte 
att frigöra tid åt kvalitetskontroller och sammanställning 
av handlingar inför utskick. Ändringen av ledtider för 
ärendeuttag ska ske i början på 2020.  

Kanslistaben har även vidtagit åtgärder för att förenkla 
tillgången till handlingar. Exempelvis har samtliga 
förtroendevalda fått ta del av en lathund som beskriver 
hur de kommer åt handlingarna digitalt.  

Upplever de förtroendevalda att 
beslutsunderlagen är rimliga 
avseende till exempel 
framförhållning, omfattning, 

begriplighet? 
 

Delvis. Överlag upplevs kvalitén på underlagen av 
intervjuade politiker som varierande. Exempelvis 
beskrivs beslutsformuleringarna som otydliga samt att 
sammanfattningarna är för omfattande.  

Enligt intervjuade politiker sker utskicken av handlingar 
med rimlig framförhållning. Enligt intervjuade har det 
inträffat att handlingar har saknats och kompletterade 
underlag har skickats ut i efterhand i nära anslutning till 
sammanträdet.  

Upplands-Bro 2020–02–04  

 

Hanna Öhlund    
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Källförteckning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 2012 

Reglemente för kommunstyrelsen 2018 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2018 
Kommunens skrivhandelning Språk och ton i Upplands-Bro 2015  

Handbok för handläggare – Public360 2017 
Beslut om direktupphandling avseende projekt klarspråk 2014, Kommunledningskontoret  
Checklista Nämndsammanträde, Kommunledningskontoret  

Handbok förtroendevalda 2019, Kanslistaben Kommunledningskontoret  
Återkommande ärenden 2019, Kommunledningskontoret  
Rutiner Kommunstyrelsen 2019, Kanslistaben  
Rutiner – hantering av ärenden till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, Kanslistaben  

Sammanträdestider KS och KF 2019  
Sammanträdestider KFN 2019 
Tjänsteskrivelsemall 2019  

Kallelse mall KS 2019  
Kallelse med dagordning mall KFN 2019  
Oredigerat protokoll KS 2019  

Oredigerat protokoll KFN 2019 
Rutiner för ärende bidrag KFN 2018 
Riktlinje för informationshantering 
 

Intervjupersoner  
 
Ordförande, Kommunstyrelsen  

2:e vice ordförande, Kommunstyrelsen  
Ledamot, Kommunstyrelsen  
Ledamot, Kommunstyrelsen  

Ordförande, Kultur- och fritidsnämnden  
2:e vice ordföranden, Kultur- och fritidsnämnden 
Ledamot, Kultur- och fritidsnämnden 
Ledamot, Kultur- och fritidsnämnden 

Kommundirektör, Kommunledningskontoret 
Kanslichef, Kommunledningskontoret 
Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 

Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 
Kultur- och fritidschef, Kultur-och fritidskontoret 
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Granskningsrapport för år 2019 

Till bolagsstämman i Upplands-Bro Kommunföretag AB 

Organisationsnummer 55 60 87 - 2932   

 

Vi, av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Upplands-Bro Kommunföretag ABs verksamhet. Styrelse och VD svarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I vår granskning har EY biträtt oss 

som sakkunnigt biträde.  

 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 

pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 

och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och prövning.  

 

Bolagets struktur för intern kontroll har följts upp på en övergripande nivå. Vi har 

träffat den auktoriserade revisorn och bolaget för att stämma av våra respektive 

granskningsinsatser och resultatet av dessa.  

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 

kontroll under 2019 har varit tillräcklig.  

 

Kungsängen 7 april 2020   

 

 

 

Roger Gerdin      Thomas Ljunggren      

Av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer  
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Granskningsrapport för år 2019 

Till bolagsstämman i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

Organisationsnummer 55 66 87 - 2841   

 

Vi, av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 

Upplands-Bro Kommunfastigheter ABs verksamhet. Styrelse och VD svarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten. I vår granskning har EY biträtt oss som 

sakkunnigt biträde.  

 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, samt utifrån bolagsordning 

och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och prövning.  

 

Under året har två fördjupade granskningar genomförts med bäring på bolagets 

verksamhet. Granskningarna har rört diarieföring av allmänna handlingar samt efterlevnad 

av dataskyddsförordningen GDPR. Brister har identifierats i båda granskningarna och 

rekommendationer för fortsatt utveckling har lämnats till bolaget.  

 

Bolagets struktur för intern kontroll har följts upp på en övergripande nivå. Vi har träffat 

den auktoriserade revisorn och bolaget för att stämma av våra respektive 

granskningsinsatser och resultatet av dessa.  

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll under 2019 

har varit tillräcklig.  

 

Kungsängen 7 april 2020   

 

 

 

Roger Gerdin      Thomas Ljunggren      

 

Av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer  
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Granskningsrapport för år 2019 

Till bolagsstämman i AB Upplands-Brohus 

Organisationsnummer 55 60 94 - 8613   

 

Vi, av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat AB 

Upplands-Brohus verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. I vår granskning har EY biträtt oss som sakkunnigt biträde.  

 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente, samt utifrån bolagsordning 

och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och prövning.  

 

Under året har två fördjupade granskningar genomförts med bäring på bolagets 

verksamhet. Granskningarna har rört diarieföring av allmänna handlingar samt efterlevnad 

av dataskyddsförordningen GDPR. Brister har identifierats i båda granskningarna och 

rekommendationer för fortsatt utveckling har lämnats till bolaget. Lekmannarevisorerna 

har också genomfört en förstudie av den interna kontrollen kopplat till hanteringen av 

bostadskön men bedömt att det inte finns skäl att genomföra en fördjupad granskning.  

 

Bolagets struktur för intern kontroll har följts upp på en övergripande nivå. Vi har träffat 

den auktoriserade revisorn och bolaget för att stämma av våra respektive 

granskningsinsatser och resultatet av dessa.  

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll under 2019 

har varit tillräcklig.  

 

Kungsängen 7 april 2020   

 

 

Roger Gerdin      Thomas Ljunggren      

 

Av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer  
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 

   

Kommunledningskontoret  

   

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2020-03-20 KS 20/0249  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 

rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 

personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 

som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 

iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, varav försäljning inom 

exploateringsverksamheten uppgår till 40,6 mnkr. Inga ytterligare medel 

avsätts till den sociala investeringsfonden. Under 2019 har 33 397 tkr sats av 

till resultatutjämnings-reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 

tkr. 

Balanskravresultatet är 16,2 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen 

uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.  

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 

för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 

presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 

som delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-18 KS 20/0249 

 
 

Ärendet 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 

rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 

personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 

som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 

iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr (107,7 mnkr 2018). 

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 1,4 mnkr samt 

försäljning inom exploateringsverksamheten med 40,6 mnkr. Kommunen har 

högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 14,2 mnkr. Redovisning av 

semesterlöneskulder sker automatiskt från personalsystemet in till 

ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. 

Uppbokning har skett med 2,8 mnkr (2,1 mnkr). Finansnettot visar 4 mnkr 

bättre än budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. 

Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett 

underskott på 12,4 mnkr. 

Inga medel har avsatts till den social investeringsfonden under 2019. 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje 

enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre 

kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte 

utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 

2019 har kommunen redovisat 4,6 mnkr i realisationsvinster vid försäljning av 

fastighet och anläggningstillgångar. Kommunen har inte några underskott att 

täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 

16,2 mnkr.  

Kommunen har en resultatutjämningsreserv som möjliggör att reservera 

överskott för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Inga medel har 

använts under 2019. Under 2019 har 33 397 tkr sats av till resultatutjämnings-

reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 tkr. 

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 

för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 

presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 

som delvis uppfyllda eller uppfyllda. Under 2019 har det genomförts ett arbete 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-03-18 KS 20/0249 

 
 

med att formulera nya övergripande mål som kommunen ska arbeta mot från 

och med 2020. 

 

 

Barnperspektiv 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2019 

2. Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen 

3. Verksamhetsberättelse 2019 Bygg- och miljönämnden 

4. Verksamhetsberättelse 2019 Familjerättsnämnden 

5. Verksamhetsberättelse 2019 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

6. Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

7. Verksamhetsberättelse 2019 Revisionen 

8. Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden 

9. Verksamhetsberättelse 2019 Tekniska nämnden 

10. Verksamhetsberättelse 2019 Utbildningsnämnden 

11. Verksamhetsberättelse 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

12. Miljöbokslut 2019 

13. Personalbokslut 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen 

 Samtliga nämnder 
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Årsredovisning år 2019 

Upplands-Bro kommun 
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1 Inledning 

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I januari 2019 tog vi i styrande Alliansen (M, L, KD och C) över också styrandet av alla 

nämnder i kommunen – Utbildningsnämnd, Socialnämnd osv.  

På riksplan bildades slutligen, efter den turbulenta hösten, en regering genom den så 

kallade ”januariöverenskommelsen”.  

Även om det på riksplan varit turbulent har vi i Upplands-Bro tagit tag i och arbetat 

både aktivt och framåtskridande med våra utmaningar.  

  

Ett genomgående tema och fokusområde under 2019 har varit social hållbarhet, på både 

kort och lång sikt. Trygghetsfrågorna har tagit både tid och stora resurser i anspråk – 

något som varit en självklarhet för oss i den styrande Alliansen. Vi tar både faktisk och 

upplevd otrygghet på största allvar.   

Några av de satsningar som beslutades om under 2019, utöver det som redan var igång 

sedan tidigare år, för att öka tryggheten på kort och lång sikt var:  

 

• En strategi för ett socialt hållbart Bro, med ett antal handlingsplaner.  

• Inrättande av en BID – Bro Utveckling – som är ett samarbete mellan 

offentliga aktörer, fastighetsbolag, lokal handel och andra för att stärka och 

utveckla centrala Bro.  

• En förstudie över centrala Bro för att se hur fysisk planering kan skapa ett 

tryggare Bro.  

• En sammanhållen väktarupphandling (kommunen och kommunala 

fastighetsbolagen tillsammans).  

• Dubblerad väktarbemanning, och väktarnärvaro på kvällar och in på 

helgnätter.  

• Trygghetsvandringar med efterföljande åtgärdande av otrygga platser – röjning 

av sly, buskar mm  

• Ett Trygghetscenter i Brohuset, där de många olika aktörer som arbetar med 

trygghet kan träffas och dit boende och verksamma i kommunen kan vända sig 

med frågor, funderingar och tips runt trygghetsfrågor och händelser.  

• Tillstånd för kameraövervakning på vissa platser i centrala Bro.  

• Två trygghetsevent/seminarier med lokala näringslivet. Hur ser det ut, vad kan 

göras och vad ska vi göra tillsammans för ett tryggare Upplands-Bro?   

• Sommaraktiviteter för barn och unga i Bro hela sommaren.  

• Projektet ”Hållbar skola” på Upplands-Brogymnasiet (UBG).  

• ”Jobb-bron” för ungdomar som slutar gymnasiet i förtid eller som gått ut 

gymnasiet. En hjälp att komma från studier till arbete.  

  

2019 har också präglats av ett omfattande förändringsarbete i hur kommunen ska växa. 

De många höghusområden som låg på ritborden när vi i Alliansen tog över styret hösten 

2018 har tvingats in i ett helt annat tänkande vad gäller utformning av bostadsområden. 

Nu gäller betydligt lägre täthetsgrad, betydligt lägre byggnader, många fler småhus och 

en blandning av upplåtelseformer. De många planerna på hyreshöghusområden är 

skrotade av Alliansen under 2019. För oss är det viktigt att ha en hållbar tillväxt och för 

att skapa ett hållbart samhälle.  
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Under 2019 har vi också förändrat vår budgetprocess, och våra styrdokument, i 

grunden. Budget tas från 2020 före sommaren, vilket ger våra många fantastiska 

medarbetare tid att planera hur verksamheten ska drivas under kommande budgetår. 

Fram till nu har budgeten tagits i slutet av året, vilket givit mindre bra förutsättningar att 

planera och ibland ställa om efter givna budgetramar. Vi har också velat tydliggöra att 

en kommun och dess många verksamheter är en politiskt styrd organisation. 

  

Vi har under året arbetat aktivt med att skapa förutsättningar att möta våra demografiska 

utmaningar som vi och alla andra kommuner står inför de kommande åren. Hålen i vår 

och andra kommuners budgetar kommer att vara stora. Detta är något vi vetat under 

många år, men inte förhållit oss till. Nu gör vi det. Ordning och reda i ekonomin är en 

förutsättning för att klara våra verksamheter åren framöver.  

  

Arbetet med att ha en kommunal driftbudget i balans och inte vara beroende av att vi 

säljer delar av kommunens tillgångar varje år för att komma i balans, har fortsatt. 

Effektiviseringar, inte besparingar, har under 2019 blivit en del av vårt arbetssätt. Alltså, 

hur vi kan bedriva en lika bra eller kvalitativt bättre verksamhet till samma eller lägre 

kostnad imorgon som vi gör idag.  

  

Under 2019 har vi också tagit fram mer långsiktiga mål för alla att sträva emot. Hur vill 

vi att kommunen ser ut 2030? Vad krävs idag för att vi ska nå våra långsiktiga 

mål?  Våra långsiktiga mål som beslutades i november är: 

  

• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör 

dem själva och samhället i stort.  

• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra 

äldre invånare är god.  

• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för 

dagens och nästa generations invånare.  

• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och 

psykiskt och känner trygghet i vardagen.  

• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år 

och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.  

• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.  

  

Som fond för vårt dagliga arbete och våra långsiktiga mål i kommunen ligger ett 

hållbarhetstänkande. Upplands-Bro ska växa hållbart. Ekonomisk, social och 

klimatmässig hållbarhet är grundförutsättningar i ett växande Upplands-Bro för oss i 

styrande Alliansen.  

  

De många utmaningar 2019 bjudit på i form av otrygghet, kraftigt minskade 

ekonomiska förutsättningar nu och åren framöver, total omsvängning av alla byggplaner 

och mycket annat har tagits emot och hanterats av alla medarbetare på ett imponerande 

sätt. Vilket också syns i årsredovisningen. Utan er är inget möjligt. Tack för gott 

arbete!  

 
Fredrik Kjos  

Kommunstyrelsens ordförande 
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1.2 Så användes skattepengarna för året 

Hundra kronor i skatt till kommunen fördelades så här: 

 

 

 

Så här fick kommunen sina pengar: 
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1.3 Mandatfördelning 

I valet 2018 gav valresultatet i Upplands-Bro Alliansen 19 mandat, det röd-gröna 

blocket 15 mandat, och Sverigedemokraterna sju mandat. Därmed fick inget block egen 

majoritet. M, KD, L och C beslutade därefter att bilda en överenskommelse med 

hänvisning till att de tillsammans fick flest mandat. 

Kommunmedborgarna ger Kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 

verksamheten genom valet. Fullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all 

verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika 

verksamheterna blir utförda enligt den inriktning och de mål som fastställts. 

 

Mandatfördelning i 
  kommunfullmäktige 

2018-
2022 

2014-
2018  

Moderaterna 10 10  

Liberalerna 4 4  

Kristdemokraterna 3 2  

Centerpartiet 2 2  

Socialdemokraterna 11 14  

Miljöpartiet 1 3  

Vänsterpartiet 3 2  

Sverigedemokraterna 7 4  

Totalt 41 41  
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

2019 utvecklades Upplands-Bro strategi- och styrsystem. Under hösten utvecklades 

arbetet med att skapa ett hållbart Upplands-Bro och i november fattades beslut i KF om 

såväl ny budgetprocess som nya övergripande mål. Under 2019 har Upplands-Bro sätt 

att arbeta med upphandlingar förändrats och en delegationsordning har beslutats. 

Inriktningen är att öka kvaliteten, minska kostnader och öka avtalstroheten. 

Under 2019 har flera åtgärder vidtagits för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

Att erbjuda kvalitativ och god service genom digitalisering har även varit en inriktning 

och i december lanserades nya e-tjänster. 

2.1.1 Fem år i sammandrag 

Nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015 

Folkmängd 
  31 december 29 346  28 756   27 614   26 755   25 789  

UTDEBITERING      

Kommunalskatt, 
  kr 19,60  19,60   19,60   19,60   19,58  

RESULTAT      

Resultat, mnkr 54,3  107,7   44,1   33,5   3  

Resultat 
  kr per invånare 1 850  3 744   1 597   1 253   115  

Verksamhetens nettokostnad, mnkr 1 573,6  1 395,5   1 385,8   1 288,0   1 224,7  

Nettokostnadernas 
  andel av skatter och utjämning 96,9%  93,2%   97,1%   97,8%   99,9%  

Verksamhetens 
  nettokostnad kr per invånare 53 622  48 530   50 185   48 142   47 490  

BALANS      

Balansomslutning, mnkr 1 724  1 591   1 356   1 452   1 407  

Eget kapital, mnkr 897  843   735   691   658  

Eget 
  kapital kr per invånare 30 572  29 312   26 616   25 831   25 498  

Soliditet[1] 52%  53%   54,2%   47,6%   46,8%  

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 40,9 % 40,7% 39,8% 35,2% 34,1% 

Tillgångar 
  kr per invånare 58 752  55 325   49 100   54 284   54 540  

Anläggningstillgångar 
  kr per invånare 46 429  42 125   38 859   41 214   40 667  

Nettoinvestering  mnkr[2] 173  163   157   98   70  

Självfinansieringsgrad[3] 127,4 % 174,8%    

Nettolåneskuld av anläggningstillgångar[4] 1,5%  6%   7%   7%   7%  

Borgens- 
  och ansvarsåtaganden kr per invånare 64 699  64 620   66 894   71 424   72 781  

PERSONAL      

Antal 
  tillsvidareanställda 1 710  1 656   1 588   1 528   1 426  
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Antal 
  årsarbetare (tillsvidareanställda) 1646  1 594   1 517   1 461   1 352  

KOMMUNKONCERNEN      

Årets resultat, mnkr 65,2  110   51,9   55,6   27,7  

Eget kapital, mnkr 1 045,6  980   870   818   762  

Soliditet 26,9%  26,5%   25,1%   26,7%   26,3%  

(1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar 

(2) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar 

(3) Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten 

dividerat med nettoinvesteringar 

(4) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår. 
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2.2 Den kommunala koncernen 

2.2.1 Organisationsöversikt 
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Ägarandelar i koncernbolag och kommunalförbund 

Bolag Ägarandel  

Upplands-Bro Kommunföretag AB 
(Moderbolag) 100 %  

AB Upplands-Brohus (Dotterbolag) 100 %  

Upplands-Bro Kommunfastigheter 
(Dotterbolag) 100 %  

Österhöjdens Garage 51 %  

Brandkåren Attunda 10,4 %  

Käppalaförbundet                     5,4 %  

Norrvatten                     3,8 %  

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.3.1 Samhällsekonomisk utveckling 

BNP-tillväxten i Sverige antas i år, liksom 2019, bli svag: lägre än den trendmässiga 

tillväxten i BNP. Ökningen av BNP var 2019 1,2 procent och 2020 uppskattas BNP-

ökningen bli 0,9 procent. Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen 

långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion (både i 

offentlig sektor och för hushållen). 

Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta 

även 2020. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms 

innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av 

antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske 2020. 

Prognosen är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 når vad som kan benämnas 

”mild lågkonjunktur”. 

2.3.2 Befolkningsutveckling 

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa. Under 2019 ökade befolkningen med 590 (1 

142) invånare till 29 346 (28 756) personer. Det innebär en befolkningsökning på 2,1 % 

(4,1 %) från föregående år. På 10 år har befolkningen ökat med 6 144 invånare, eller 

nästan 27 %. Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade skatteintäkter men 

samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på kommunens verksamheter. 
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Befolkningsökningen 2019 förklaras av ett födelseöverskott på 190 personer och ett 

flyttningsnetto på 387 personer. Av de inflyttade var 419 personer från egna länet och 

265 personer från utlandet. Liksom länet som helhet har Upplands-Bro kommun just nu 

ett negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige, det vill säga att fler flyttar från 

kommunen till övriga landet än tvärtom. Det negativa flyttnettot mot övriga landet vägs 

upp av att kommunen har en stor inflyttning från kommuner i Stockholms län. 
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Befolkningens åldersfördelning 

Störst andel av Upplands-Bros folkmängd finns i åldersintervallet 19-64 år, vilket utgör 

58,4 procent av totala befolkningen. Störst ökning procentuellt sker i åldersintervallet 

75-84 år med 9,6 procent. 

  2018 2019 Förändring % förändring 

0-5 2 477 2 459 -18 -0,73 % 

6-15 3 958 4 109 151 3,82 % 

16-18 1 036 1 095 59 5,69 % 

19-64 16 802 17 130 328 1,95 % 

65-74 2 748 2 667 -81 -2,95 % 

75-84 1 356 1 486 130 9,59 % 

85- 379 400 21 5,54 % 

 28 756 29 346 590 2,05 % 

  

2.3.3 Pensionsförpliktelser 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar 

kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena uppgår till 701,7 mnkr (688,7 

mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska utbetalningar av 

pensioner till pensionärer och efterlevande var 31,6 mnkr (31,2 mnkr) inklusive 

löneskatt. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i 

anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) 

kostnadsförs också vid intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I bokslutet 

redovisas 44,8 mnkr (42,3 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. 

Inbetalningen till PV-valet sker nästkommande år. 

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 

anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 

index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I bokslutet uppgick 

skulden till 467,8 mnkr (481,4 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inga särskilda 

placerade medel för pensioner. 

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 100,1 

mnkr (88,3 mnkr). 

Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr 2019 2018 2017 2016 2015 

Avsättning pensioner (Not 16) 194 059 168 748 152 856 131 757 125 153 

Pensionsavgift individuell del (Not 18) 39 900 38 549 39 168 36 434 32 674 

Pensionsförpliktelser (Not 19) 467 785 481 383 493 518 508 330 523 825 

Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt 701 745 688 680 685 542 676 521 681 652 

Förvaltade pensionsmedel 0 0 0 0 0 

Återlånade medel 701 745 688 680 685 542 676 521 681 652 

Auktualiseringsgrad 106% 97 % 96 % 93 % 93 % 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Försäljningar mm 

Totalt har fastigheter sålts med 40 640 tkr. 35 440 av dessa avser exploateringsmark. 

Totala bokförda värdet för fastigheterna uppgick till 1 845 tkr. Kommunen har erhållit 

en väg (mätarvägen) utan vederlag till ett värde av 6 722 tkr. 

Exploateringsmark: (tkr)  

Norrboda Brunna 
verksamhetsområde 7 754  

Ringvägen 18 186  

Skällsta industriområde 9 500  

Totalt försäljning 
exploateringsmark 35 440  

Försäljning Villa Skoga 5 200  

Investeringsbidrag 6 722  

Totalt 47 362  

Största investeringarna  

De största investeringarna 2019 (tkr)  

Sporthall anpassad för bordtennis 
(flexibel sporthall) 36 637  

UBS-ledning (Sigtunaledningen) 33 163  

Aktivitetspark i Råby, Bro 19 911  

Trädgårdsstaden i Bro 15 073  

Tegelhagen 9 299  

Trafik- och tillgänglighetsprogram 7 661  

Kungsängens centrum etapp 3 
Torget 7 553  

Brunna industriområde 6 722  

Internleasade datorer till 
verksamheten 6 585  

Ringvägen 6 302  

  

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning 

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en ny budgetprocess. Den nya processen 

innebär att övergripande mål och budget beslutas i juni för nästkommande år. Detta 

skapar bättre förutsättningar för nämnderna att anpassa sig till de nya förutsättningarna 

innan det nya året börjar. Med ett mer ansträngt ekonomiskt läge blir det än viktigare 

med framförhållning. Budgetbeslutet i juni sätter ramar och inriktning för nämnderna. 

Varje nämnd beslutar sedan om en verksamhetsplan med nämndmål och ekonomiska 

ramar för nämndens verksamheter. 

Uppföljning av nämnderna under året sker genom tertialrapporter per sista april och 

sista augusti samt genom verksamhetsberättelse per sista december. Uppföljningen 

under året avser både måluppfyllelse och ekonomi. 
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Processer och struktur för intern styrning och kontroll 

Samtliga nämnder och bolag i kommunen ska för varje verksamhetsår upprätta en plan 

för intern styrning och kontroll. Att upprätta den består av tre steg, som genomförs i 

kommunens planerings- och uppföljningsverktyg. 

• Upprätta en bruttolista av identifierade risker 

• Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys 

• Planera kontrollmoment och/eller åtgärder, till de risker som valts att prioriterats 

i risk- och väsentlighetsanalysen. 

Första steget är att identifiera och dokumentera risker i verksamheten, vilket skapar en 

bruttolista av risker. Efter detta genomförs en risk- och väsentlighetsanalys av riskerna 

som identifierats och det bedöms vilka risker som ska vara prioriterade risker och tas 

med i kommande års internkontrollplan. 

I riskanalysen bedöms vilken sannolikhet det är att risken inträffar och vilken 

konsekvens det skulle innebära om den inträffar. Dessa värden multipliceras och 

genererar ett riskvärde och placerar automatiskt in risken i en riskmatris. Med stöd av 

riskanalysen och de riskvärden som genererats bestäms sedan huruvida risken ska vara 

en prioriterad risk som tas med i den interna kontrollplanen för kommande år eller inte. 

Till de risker som valts att prioriteras och tas med i den interna kontrollplanen i 

föregående steg av planeringsarbetet planeras kontrollmoment och/eller åtgärder. Ett 

kontrollmoment är en kontroll som återkommer med en viss vald frekvens. Med 

kontrollmomentet kontrolleras ifall ett visst moment, inom en process där man 

identifierat en risk, har någon avvikelse. Medan en åtgärd är en engångsinsats som 

planeras för att genomföra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella 

risken. Exempelvis genom att upprätta en ny rutin eller att genomföra en 

utbildningsinsats. En uppföljningsrapport för planerade kontrollmoment och åtgärder tas 

upp för beslut i respektive nämnd och styrelse. En sammanställd redovisning av 

samtliga nämnder och bolags uppföljning redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Beskrivning av centrala styrdokument 

I kommunallagen (2017:725) framkommer att en kommun ska ha en budget, en 

arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna, 

vilket Upplands-Bro kommun antagit och samlat i författningssamlingen på kommunens 

externa hemsida. Utöver dessa dokument reglerar inte kommunallagen vilka 

styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. På den externa webben 

finns även sådana övergripande styrdokument som inte ingår i den kommunala 

författningssamlingen men som ändå är mycket principiella styrdokument för 

kommunen och det arbete som bedrivs i kommunen och därför intressant för 

kommunmedlemmar att känna till och ta del av. Bland övriga styrdokument finns 

exempelvis policys, planer och strategier. Alla dokument finns samlade under 

författningssamlingen på kommunens webbplats. 

Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som en 

kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som lagstiftningen 

ställer krav på att en kommun upprättar. Upplands-Bro kommun har antagit en mängd 

styrdokument av olika slag som syftar till att på ett eller annat sätt uppnå kommunens 

mål och vision. De dokument som beslutas i kommunfullmäktige kan sägas ha en 

särskild principiell karaktär och har därmed bedömts beröra fler och vara av mer 
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allmänt intresse. Dokument som beslutas i nämnder reglerar ofta mer nämndspecifika 

områden och berör därmed inte alltid en lika stor massa. 

Utöver författningssamlingen och övriga styrdokument som finns publicerade på den 

externa webben finns många styrdokument som är av intern karaktär, det vill säga, 

sådana dokument som styr hur det interna arbetet på de olika kontoren i kommunen ska 

gå till. Det pågår ett arbete med att samla dessa interna styrdokument på en särskild sida 

på den interna webben så att det ska bli lätt att snabbt hitta alla interna styrdokument 

som finns. Arbetet är i inledningsskedet och därför finns ännu inte så många dokument 

samlade. I dagsläget finns dessa interna styrdokument på olika sidor på den interna 

webben och det är därför svårt att få en överblick av exakt vilka gällande interna 

styrdokument som finns idag. 

2.5.1 Målredovisning 

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer 

tillsammans med bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. 

Nedan följer en sammanställning över respektive övergripande mål, med en bedömning 

om nämndmålen som är kopplade till dessa är uppfyllda eller inte. För fullständiga 

kommentarer från nämnderna till respektive nämndmål hänvisas till respektive nämnds 

verksamhetsberättelse. 

 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Tillgänglig plats 

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

 
 

Under 2019 har flera insatser genomförts för att bidra till ökad trygghet och säkerhet 

inom Upplands-Bro. För att kommuninvånarna ska känna trygghet har olika typer av 

trygghetsåtgärder genomförts under 2019. Däribland nattvandring, grannsamverkan, 

trygghetsvandringar, väktare mm. För att långsiktigt nå resultat i arbetet har året 2019 

till stor del handlat om att organisera och bygga upp en fungerande samordning av 

arbetet och påbörja ett strategiskt arbete med brottsprevention, våldsprevention, ANDT 

och för social hållbarhet. 

Exempel på insatser som gjorts av nämnderna under året för att bidra till invånarnas 

trygghet: 

• Ett trygghetscenter har öppnat i Bro 

• Ett utvecklat samarbete med polisen 

• Arbete för ökad trygghet, ordning och studiero i skolan 

• Insatser för att tidigt upptäcka social isolering och utanförskap 
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Nämndmål  

I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden 
 Kommunstyrelsen 

Öka tryggheten i Bro centrala delar 
 Kommunstyrelsen 

Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet 
 Kommunstyrelsen 

Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas 
 Kommunstyrelsen 

Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga 
 Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden 

Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 
 Kultur- och fritidsnämnden 

En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att 
undvika att de kommer i riskzon för kriminalitet 

 Socialnämnden 

Integrationen är en förutsättning för ett hållbart samhälle 
 Socialnämnden 

Trygg miljö 
 Tekniska nämnden 

Ökad trygghet, ordning och studiero 
 Utbildningsnämnden 

Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

 
 

Ett intensivt arbete pågår för att göra det möjligt för fristående aktörer att etablera 

verksamheter inom välfärdssektorn inom kommunen.  Arbete sker också aktivt för att 

underlätta för aktörer att etablera verksamheter i beslutade planområden. Nämnderna 

arbetar inom sina olika områden för att ge invånarna större valfrihet. 

Inom socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden har ett stort arbete genomförts för 

att framförallt öka kännedomen om kommunens olika valmöjligheter hos brukarna samt 

att införa nya möjligheter till aktiviteter. 

Kultur- och fritidsnämnden har under året arbetat med att utforma en kulturcheck som 

ska lanseras under hösten 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla 

konstformer till barn och unga. Eleverna ska på så vis själva kunna styra utbud och 

anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och 

kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun. 

Andelen elevplatser i fristående förskolor i kommunen är 17 % och i fristående skolor 

7%. För att öka möjligheten till fristående aktörer att etablera sig har en 

ersättningsmodell som ger möjlighet till extra hyresbidrag för nyetablerade förskolor 

och skolor i kommunen tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. 

Nämndmål  

Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 
 Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid 
inom Kulturskolans område 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 
 Kultur- och fritidsnämnden 

Valfriheten och kunskapen om möjliga val ska öka 
 Socialnämnden 

Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och 
kommunala förskolor och skolor 

 Utbildningsnämnden 

Utveckla valfriheten och aktiva val 
 Äldre- och omsorgsnämnden 
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Mötesplats 

Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 

 
 

Resultaten i skolan har överlag förbättrats under året. Andel elever som nått kravnivån 

på nationella proven i årskurs 3 har ökat till 68% (64%, 2018). I årskurs 6 har det 

genomsnittliga meritvärdet ökat till 223 (210, 2018) men där har andelen eleven med 

godkända betyg i samtliga ämnen sjunkit till 74% (79%, 2018). Andelen elever med 

behörighet till nationellt program på gymnasiet har ökat till 90% (86%, 2018), men är 

fortfarande ett prioriterat område. Vidare har meritvärdet för årskurs 9 ökat till 246 

(236, 2018), det var endast tretton kommuner i landet som hade högre meritvärde än 

detta. 

Ett stort antal insatser har genomförts för att utveckla de förebyggande verksamheterna 

för ett hälsosamt åldrande för alla, exempelvis genom: 

• Projektet "Trygg förstärkt hemgång" 

• Ökad användning av tekniska hjälpmedel 

• Flera olika förebyggande aktiviteter för att minska risken för fall 

Tolv dagar är medelvärde för handläggningstid för bygglov och anmälan efter komplett 

ansökan under året 2019, vilket med god marginal uppfyller målvärdet som säger att 

medelvärdet ska vara högst tre veckor. Tekniska avdelningen har verkat för en utökad 

dialog med medborgarna och under året inkom exempelvis 39 nya medborgarförslag till 

Tekniska nämnden, att jämföra med 11 stycken under 2018. 

En E-tjänsteportal lanserades den 17 december. Tjänsten kommer att underlätta 

vardagen för våra invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt 

hållbar lösning som kommer att utvecklas och bli ännu bättre med tiden. 

Nämndmål  

Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet 
 Kommunstyrelsen 

Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 
 Bygg- och miljönämnden 

Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet 
och kvalitet 

 Bygg- och miljönämnden 

Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild fokus 
på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, 
sysselsättning och integration 

 Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 

Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid 
 Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden 

Utökad dialog 
 Tekniska nämnden 

Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen 
 Utbildningsnämnden 

Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9 
 Utbildningsnämnden 

Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för 
alla 

 Äldre- och omsorgsnämnden 
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Levande plats 

En kommun i tillväxt 

 
 

Befolkningstillväxten är fortsatt hög i kommunen, om än lägre procentuellt sett i 

förhållande till 2018. År 2019 var befolkningsökningen 590 personer, vilket motsvarar 

ca 2,1%. Motsvarande ökning under år 2018 var 4,1%. En hög befolkningstillväxt ökar 

volymerna för kommunens verksamheter och arbete med förberedande planering för att 

möta framtida behov görs löpande 

Kommunens företagslots är en effektiv samordningsfunktion vid företagsetableringar. 

Genom företagslotsen samordnas kommunens relevanta kompetenser och företagen får 

adekvat rådgivning i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Under 2019 

sammanträdde företagslotsen 11 gånger. 

Under 2019 har kommunen även upprättat en så kallad välfärdslots. Funktionen ska 

underlätta för fristående aktörer som vill etablera välfärdsverksamheter i kommunen. 

2019 har detta bland annat inneburit dialog med flera aktörer inom främst skol-, 

förskole, och äldreomsorgsverksamhet. 

Den lokala fastighetsmässan Arena för tillväxt genomfördes för första gången under 

2019. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den 

som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen. Aktiviteten fungerade 

mycket väl och kommer att genomföras ytterligare en gång under 2020. 

Nämndmål  

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

 Kommunstyrelsen 

Bostadsutveckling 
 Kommunstyrelsen 

En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt 
 Kommunstyrelsen 

Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är 
trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

 Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens 
kompetens tas tillvara. 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer 
 Äldre- och omsorgsnämnden 

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 God ekonomisk hushållning 

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett 

verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 

innebär bland annat att varje generation ska bära sina kostnader för den service de 

konsumerar. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som 

långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens 

åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Reinvesteringar bör på lång sikt 

göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en 

kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av 

investeringar med mera. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med beslut 
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om budget ekonomiska mål för kommunen. 

Bedömningen är att de ekonomiska målen är uppfyllda. God ekonomisk hushållning ur 

ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa 

förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband 

mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta 

samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och 

handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 

redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Utöver 

ekonomiska mål beslutar Kommunfullmäktige om mål och uppdrag till 

Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan 

löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i 

snabbare takt än skatteintäkter och bidrag. 

Ekonomiska mål.  

Övergripande mål  

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

Kommentar 

Årets resultat visar på en överskottsnivå på 3,4 %. De senaste fem årens resultat motsvarar 3,5 % i överskottsnivå. 

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

Kommentar 

Kommunen har inte använt något ur resultatutjämningsreserven under 2019. 33,4 mnkr har satts av till 
resultatutjämningsreserven 2019. Reserven uppgår till 107,1 mnkr. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.  

Kommentar 

Skattesatsen är oförändrad 2019. 

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

Kommentar 

Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden. 

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden  

Kommentar 

Kommunen har externa lån på 20 mnkr som löper med rörlig 3 månadersränta. 

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

Kommentar 

Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2019 och för helåret har befolkningen ökat 
med 590 personer. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla anläggningarnas livslängd. En stor 
underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader 

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

Kommentar 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna 
bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr. 
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2.6.2 Ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Resultat 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr (107,7 mnkr). 

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 1,4 mnkr samt försäljning 

inom exploateringsverksamheten med 40,6 mnkr. Kommunen har högre skatteintäkter, 

statsbidrag och utjämning med 14,2 mnkr. Redovisning av semesterlöneskulder sker 

automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper 

som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,8 mnkr (2,1 mnkr). 

Finansnettot visar 4 mnkr bättre än budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. Räknas de 

jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr. 

 

Resultaträkning för kommunen 

  

Tkr Not 2019 2018 Förändring 

Verksamhetens intäkter 1 434 078 412 993 21 085 

Jämförelsestörande intäkter:     

Försäljning exploateringsmark 1 35 440 83 412 -47 972 

Investeringsbidrag exploatering 1 6 722 27 708 -20 986 

Markintrångsersättning 1  10 540 -10 540 

Reavinst försäljning fastighet 1 4 574  4 574 

Verksamhetens kostnader 2 -1 996 074 -1 868 042 -128 032 

Jämförelsestörande kostnader:     

Bokfört värde försäljning exploateringsmark 2 -1 219 -219 -1 000 

Avskrivningar 3 -57 116 -61 912 4 796 

Verksamhetens nettokostnader  -1 573 595 -1 395 520 -178 075 

Skatteintäkter 4 1 220 660 1 154 327 66 333 

Generella statsbidrag och utjämning 5 403 291 342 676 60 615 

Verksamhetens resultat  50 356 101 483 -51 127 

Finansiella intäkter 6 10 511 12 334 -1 823 

Finansiella kostnader 7 -6 586 -6 151 -436 

Resultat efter finansiella poster  54 281 107 666 -53 385 

Extraordinära poster     

Årets resultat 8 54 281 107 666 -53 385 
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Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt 

  

Tkr 
Brunna 

industriområde Anslutningsväg E 18 Råby Skog 

    

INKOMSTER    

    

Sålda tomter 4 470  2 950 

Erhållen väg (Mätarvägen) från exploatör 6 722   

Övriga intäkter 850   

    

Totalt inkomster 12 042  2 950 

    

UTGIFTER    

Bokfört värde sålda tomter -7 500   

Utgifter för allmänplatsmark:    

gata (vägkroppen) -3 741 -6 731 -3 182 

asfaltering -3 663 -3 014  

bärlager   -354 

belysning -500 -300  

naturmark -500   

Övriga kostnader:    

Löner -203   

Övrigt -910   

Totalt Utgifter -17 017 -10 045 -3 536 

    

Totalt (resultat av projektet) -4 975 -10 045 -586 

  

 

Förklaringsposter till årets resultat 

  

Förklaringspost mnkr 2019 2018 

Budgeterat resultat inklusive social investeringsfond -14,3 -8,6 

Jämförelsestörande poster 45,5 121,4 

Netto underskott i nämndernas verksamheter -12,4 -2,0 

Netto i kommungemensamma kostnader 1,3 -5,6 

Netto skatter och statsbidrag (slutavräkningar) 14,2 -15,0 

Statsbidrag Boverket  5,3 

Finansnetto 4,1 3,0 

Ej utnyttjade budgeterade medel social investeringsfond 15,9 9,2 

Årets resultat i resultaträkningen 54,3 107,7 
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Jämförelsestörande poster 

  

Tkr 2019 2018 

Försäljning exploateringsmark netto 34 221 83 193 

Investeringsbidrag som belöper på vägkropp m.m 6 722 27 708 

Reavinst vid försäljning av fastighet 4 574  

Markintrångsersättning  10 540 

Totalt 45 517 121 441 

  

Skatter och utjämningssystem 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt fastighetsavgift uppgick totalt 

till 1 624 mnkr under 2019. Det är 127 mnkr eller 8,5 % mer än året innan. 

För året fick kommunen 97,6 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag och 248,8 mnkr i 

inkomstutjämningsbidrag. För den så kallade LSS-utjämningen (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) som sker mellan kommunerna betalade Upplands-

Bro kommun en avgift på 17,8 mnkr. Kommunen fick 20,1 mnkr i regleringsbidrag i år. 

Fastighetsavgiften gav kommunen 45,1 mnkr i intäkter och 9,5 mnkr erhölls i ersättning 

för extra statsbidrag för flyktingmottagande. 

Nettokostnadsandel 

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med generella 

statsbidrag och utjämning som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får 

man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens 

nettokostnadsandel uppgår till 96,9 % (93,2 %) av kommunens skatteintäkter och 

statsbidrag. Som måttstock inom kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk 

hushållning uppnås brukar sägas att nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett 

över tiden. 

Nettokostnaderna för nämndernas verksamhet uppgår till 1 573,6 mnkr (1 395,5 mnkr). 

Det är en ökning med 178,1 mnkr (9,7 mnkr) eller 12,8 % (0,7 %). De externa 

kostnaderna, dvs verksamhetens kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, 

ökade med 124,2 miljoner kronor (87,7 mnkr), 6,4 % (4,7 %). De externa intäkterna, 

dvs verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt finansiella 

intäkter, ökade med 60,7miljoner kronor (74,7 mnkr) eller 3,7 % (4 %). 
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Finansnetto 

Kommunen redovisar ett positivt finansnetto med 3,9 miljoner kronor (6,2 mnkr). 

Finansiella intäkter uppgår till 10,5 mnkr (12,3 mnkr). I finansnettot ingår borgensavgift 

från AB Upplands-Brohus på 3,2 mnkr, från Upplands-Bro Kommunfastigheter 2,7 

mnkr och från Österhöjdens Garage AB 73,5 tkr. 

De finansiella intäkterna utöver borgensavgift är i huvudsak ränta och återbäring från 

Kommuninvest, 3,8 mnkr. 

De finansiella kostnaderna uppgår till 6,6 mnkr (6,2 mnkr) och består av räntekostnader 

för kommunens lån, 0,6 mnkr (1,1 mnkr) och finansiell del av kommunens 

pensionskostnad, 5,5mnkr (4,8 mnkr). 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Kommunen har fortsatt satsningarna för att bli en e-kommun som kan hantera såväl e-

demokrati, e-tjänster som e-förvaltning. Detta för att ge medborgare och företagare de 

redskap och den information de har behov av i en modern kommun. 

Utvecklingskostnaderna för detta redovisas som immateriella anläggningstillgångar och 

det bokförda värdet uppgår till 9,6 mnkr (4,3 mnkr). Tillgångarna skrivs av på 3 år. 

Materiella anläggningstillgångar 

De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och 

maskiner uppgick vid årets slut till 1 316 mnkr (1 169,9 mnkr). En ökning under året 

med 146,1 mnkr. 
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Finansiella anläggningstillgångar 

De finansiella tillgångarna minska med 124 tkr. Från 37 mnkr till 36,9 mnkr. 

Aktierna i Upplands-Bro Kommunföretag AB uppgår till 10 mnkr och aktierna i 

Österhöjdens Garage AB uppgår till 9 mnkr. Medlemsinsats i Kommuninvest 

ekonomisk förening uppgår till 8 mnkr. Inga förändringar under året. 

Exploateringsfastigheter 

Exploateringsfastigheter bokförs som omsättningstillgångar då det är fastigheter som 

beräknas exploateras. En minskning har under året skett med 9,1 mnkr. 7,9 mnkr avser 

Ekhammar 7:18 plus Viby 19:34 som är mark som omklassificerats från 

exploateringsmark till markreserv. 1,2 mnkr avser såld exploateringsmark. 

Likviditet 

Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Likviditeten har 

minskat under året. Vid årets slut fanns 130,6 mnkr (169,5 mnkr) redovisat på 

bankräkning. En minskning med 38,9 mnkr vilket kan förklaras med att kommunen 

amorterat ett lån på 55 mnkr under året. Kassalikviditeten uppgick till 79,8 % (100,3 

%). ((Omsättningstillgång - exploateringsfastigheter) / kortfristiga skulder. Nyckeltalet 

ger en uppfattning om betalningsberedskapen på kort sikt. Betalningsberedskapen ger 

information om hur länge kommunens likvida medel räcker för att finansiera externa 

utgifter om inga ytterligare inkomster inkommer. Kommunens betalningsberedskap är 

21 (32) dagar. Eftersom likviditeten varit god har kommunen inte utnyttjat sin 

checkkredit på 50 mnkr under året. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Under året 

har ingen kredit utnyttjats 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (75 mnkr). 

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. Tidigare lån genom 

Handelsbanken 55 mnkr har betalats tillbaka. 

Utöver lån omfattar långfristiga skulder periodiserade intäkter i form av bland annat 

investeringsbidrag, anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA) och 

gatukostnadsersättningar. Enligt ny rekommendation från RKR kommer 

investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från och med räkenskapsår 2020 

bokföras som intäkt på resultaträkningen direkt. Det innebär att bokförd skuld vid 

ingången av 2020 kommer att justeras under 2020. 

Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 

åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska 

intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att 

kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt 

kräva lämplig säkerhet. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 898,7 mnkr vilket är 40 mnkr mer än förra 

året. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 mnkr), 
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till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 792 mnkr (752 mnkr) och till 

Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagande till Brandkåren 

Attunda uppgår till 13,2 mnkr (12,4 mnkr). 

Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest 

på 127 mnkr och är oförändrat. 

Övriga borgensåtaganden på totalt 19,6 mnkr är kopplade till bostäder, 18,4 mnkr och 

till föreningar 1,2 mnkr. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som 

kan leda till förlust. 

Soliditet 

Av kommunens balansomslutning på 1 724,1 mnkr (1 590,9 mnkr) uppgår det egna 

kapitalet till 897,2 mnkr (842,9 mnkr), vilket innebär en soliditet på 52 % (53 %). 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. 

Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av 

resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse (pensionsskuld intjänad t.o.m 1997) är 40,9 % 

(40,7 %). 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 172,9 mnkr (163,4 mnkr). 

Avskrivningar uppgår till 57,1 mnkr (61,9 mnkr). 

Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder 

Nämndernas driftredovisning visar ett överskott på 33,1 mnkr exklusive social 

investeringsfond (119,4 mnkr). Det motsvarar en budgetavvikelse på 2,1 % (8 %). 

Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 1 577,1 mnkr (1 489,9 mnkr). 

Nämndernas budgetramar ökade med 87,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,5 % (7,3 

%). 

Den största nämndavvikelsen mot budget visar Kommunstyrelsen med ett 

budgetöverskott med 37,9 mnkr. Den stora avvikelsen beror på försäljning av 

exploateringsmark, investeringsbidrag och försäljning av fastighet. 

Äldre- och omsorgsnämnden redovisar näst störst positiv budgetavvikelse på 9,3 mnkr 

mot -0,4 mnkr i vårprognosen och 8 mnkr i höstprognosen. Störst negativ 

budgetavvikelse redovisar Ekonomiskt bistånd med 9,5 mnkr och Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden med 8,6 mnkr. 

Utbildningsnämnden visar 0,4 mnkr i budgetavvikelse mot -5 mnkr i vår- och 

höstprognos. 

Socialnämnden visar 0,6 mnkr i budgetavvikelse mot -5,4 mnkr i vårprognosen och -3 

mnkr i höstprognosen. 

Finansieringen visade vid vårprognosen ett överskott med 10,7 mnkr och vid 

höstprognosen ett överskott med 15,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat. 

Finansieringen blev vid årets slut 18,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. 

Totalt visar driftredovisningen ett budgetöverskott på 53 mnkr (107 mnkr). 
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Jämförelse mot budget och prognoser under året 

Mnkr Budget Vårprognos Höstprognos Årsredovisning 

Verksamhetens 
nettokostnader -1 600,2 -1 591,1 -1 604,9 -1 573,6 

Skatteintäkter 1 220,0 1 215,3 1 219,1 1 220,7 

Statsbidrag och utjämning 389,8 403,2 403,2 403,3 

Finansnetto 0,0 2,0 2,8 4,0 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 9,6 29,4 20,2 54,3 

Medel från social 
investeringsfond 23,9 9,3 9,3 8,1 

Årets resultat -14,3 38,8 29,6 62,3 

Jämförelse av bedömd budgetavvikelse  

Nämnd, verksamhet (tkr) 
Budgetavvikelse 

Vårprognos 
Budgetavvikelse 

Höstprognos 
Budgetavvikelse 

Årsredovisning 

Revision   28,3 

Kommunstyrelsen 37 669 25 979 37 903 

Bygg- och miljönämnden -1 000  1 411 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden -9 482 -9 679 -8 550 

Kultur- och fritidsnämnden -517 294 1 955 

Socialnämnden -5 450 -3 000 588 

Ekonomiskt bistånd -5 000 -8 000 -9 512 

Tekniska nämnden -5 200 -1 506 -349 

Utbildningsnämnden -5 000 -5 000 384 

Äldre- och 
omsorgsnämnden -400 8 000 9 255 

Summa 
nämndverksamhet 5 620 7 088 33 113 

Kommungemensam 
(pension m.m) 3 484 -2 612 1 289 

Summa 
driftredovisningen 9 104 4 476 34 402 

Finansiering 10 745 15 331 18 233 

Budgetavvikelse 19 849 19 807 52 635 

 Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi påverkas dels av kommunala beslut, dels av omvärldsbeslut. 

Nedan framgår hur olika händelser var för sig hade påverkat resultatet för 2019. Det ger 

en uppfattning om hur känslig ekonomin är för ändrade betingelser. 

Resultateffekt om följande inträffar: mnkr 

Ökning/minskning med skatten med 1 kr 62,9 mnkr 

Ökning/minskning av personalkostnaderna med 1 % 11,2 mnkr 

Ökning/minskning av övriga kostnader med 1 % 
(exklusive avskrivningar och räntor) 

8,8 mnkr 
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2.7 Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 2019 2018 2017 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 54 281 107 666 44 124 

- Samtliga realisationsvinster -4 644 -6 602 -1 077 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper    

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper    

= Årets resultat efter balanskravsjustering 49 637 101 064 43 047 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv             -33 397   

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv    

= Balanskravsresultat 16 240 101 064 43 047 

Kommunallagens balanskrav 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. 

Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. 

Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande 

verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2019 har kommunen redovisat 4 644 tkr i 

realisationsvinster vid försäljning av fastighet och anläggningstillgångar. Kommunen 

har inte några underskott att täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 16 240 tkr. 

Kommunen har infört RUR som möjliggör att reservera överskott för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel. Inga medel har använts under 2019. 33,4 mnkr har 

sats av till resultatutjämningsreserven 2019. Vid årets slut uppgår RUR till 107,1 

miljoner kronor. 

Resultatutjämningsreserv 

Upplands-Bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får 

disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande 

skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med 

en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det 

tioåriga genomsnittet. Inga medel har budgeterats eller använts 2019. 33,4 mnkr har sats 

av till resultatutjämningsreserven 2019. Vid årets slut uppgår RUR till 107,1 miljoner 

kronor. 

 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 

beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner 

arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av 

det gemensamma välfärdsarbetet. 

Vid utgången av 2019 är 1 964 personer tillsvidare- eller visstidsanställda med 

månadslön. Det är en ökning med 17 medarbetare jämfört med 2018. Görs jämförelsen 

på årsarbetare, dvs omräknat till heltidsanställda, där även timanställda medräknas, är 

det istället 2 016 årsarbetare år 2019 mot 2017 årsarbetare år 2018. Det går alltså 
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konstatera att flera har fått en tryggare anställningsform, men kommunen har inte 

expanderat vad gäller årsarbetare. 

Nedan presenteras statistik gällande väsentliga personalförhållanden. En utförligare 

beskrivning av året och mer detaljerad personalstatistik återfinns i kommunens 

personalbokslut. 

Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform År 2019 År 2018 År 2017 

Tillsvidareanställda 1 709 1 656 1 588 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 255 291 249 

Totalt 1 964 1 947 1 837 

Ålders- och könsfördelning 

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidare anställda 78,9 21,1 

Kommunledningsgruppen 50,0 50,0 

  

  År 2019 År 2018 År 2017 

Medelålder tv-anställda 45,0 44,1 44,4 

 

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Totalt 6,0 5,6 5,8 

Kvinnor 6,6 6,2 6,6 

Män 3,8 3,5 3,0 

 

2.9 Förväntad utveckling 

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. De största förändringarna kan utryckas 

inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och 

kostnadsutveckling för offentlig sektor. De ekonomiska ramarna pekar på betydande 

utmaningar för framtidens välfärd. Kommande år bedömer SKR stora kostnadsökningar 

för välfärden. Detta kommer att skapa ett hårt tryck på kommunernas och regionernas 

ekonomi. Utmaningarna innebär även möjligheter och kommunerna behöver bli 

effektivare bland annat genom nya arbetsmetoder men även genom att utveckla nya 

samarbeten men även genom att fler behöver arbeta samt genom ett utökat och förlängt 

arbetsliv.  

Inför framtiden behöver kommuner verka för hållbar utveckling och hållbar utveckling 

behöver kopplas till kommunens styrning och integreras i de befintliga lednings- och 

styrningsprocesserna. Att utveckla och effektivisera kommuners verksamhet med 

hållbarhet i fokus är centralt för framtidens välfärd. 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Resultaträkning 

  

Tkr Not 
Koncern 

2019 
Koncern 

2018 
Kommun 

2019 
Kommun 

2018 

Verksamhetens intäkter 1 632 013 672 917 480 814 534 653 

Verksamhetens kostnader 2 -2 044 212 -1 900 615 -1 997 293 -1 868 261 

Avskrivningar 3 -125 376 -98 769 -57 116 -61 912 

Verksamhetens nettokostnader  -1 537 575 -1 326 467 -1 573 595 -1 395 520 

Skatteintäkter 4 1 220 660 1 154 327 1 220 660 1 154 327 

Generella statsbidrag och utjämning 5 403 291 342 676 403 291 342 676 

Verksamhetens resultat  86 376 170 535 50 356 101 483 

Finansiella intäkter 6 4 784 7 644 10 511 12 334 

Finansiella kostnader 7 -25 638 -68 150 -6 586 -6 151 

Resultat efter finansiella poster  65 522 110 029 54 281 107 666 

Extraordinära poster      

Årets resultat 8 65 522 110 029 54 281 107 666 

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21 
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3.2 Balansräkning 

  

Tkr Not 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 9 9 839 4 856 9 566 4 368 

Summa Immateriella anläggningstillgångar  9 839 4 856 9 566 4 368 

      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 3 326 294 3 117 463 1 230 099 1 056 751 

Maskiner och inventarier 10 87 677 115 326 85 925 113 191 

Summa materiella anläggningstillgångar  3 413 971 3 232 789 1 316 024 1 169 942 

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter  15 730 15 730 34 732 34 732 

Långfristiga fordringar  29 178 26 440 2 172 2 296 

Summa finansiella anläggningstillgångar 11 44 908 42 170 36 904 37 028 

      

Summa anläggningstillgångar  3 468 718 3 279 815 1 362 494 1 211 338 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter, varulager 12 22 416 31 677 22 416 31 677 

Fordringar 13 193 804 177 624 208 645 178 452 

Kassa och bank 14 198 900 210 542 130 581 169 470 

      

Summa omsättningstillgångar  415 120 419 843 361 642 379 599 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  3 883 838 3 699 658 1 724 136 1 590 937 
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Tkr Not 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

      

EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

      

Eget kapital      

Ingående eget kapital  876 451 758 368 705 918 623 595 

Resultatutjämningsreserv  73 691 73 691 107 088 73 691 

Social investeringsfond  29 888 37 941 29 888 37 941 

Årets resultat  65 522 110 029 54 281 107 666 

Summa eget kapital 15 1 045 552 980 029 897 174 842 893 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser  191 777 166 190 191 777 166 190 

Särskild avtals/ålderspension  2 282 2 558 2 282 2 558 

Övriga avsättningar  62 779 55 471   

Summa avsättningar 16 256 838 224 219 194 059 168 748 

      

Skulder      

      

Långfristiga skulder      

Långfristiga skulder  2 060 028 2 048 013 207 988 232 403 

Summa långfristiga skulder 17 2 060 028 2 048 013 207 988 232 403 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  165 657 157 601 110 371 122 013 

Övriga kortfristiga skulder  355 762 289 796 314 544 224 880 

Summa kortfristiga skulder 18 521 419 447 397 424 914 346 893 

      

Summa skulder  2 581 447 2 495 410 632 903 579 296 

      

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  3 883 838 3 699 658 1 724 136 1 590 937 

      

Pensionsförpliktelser 19 467 785 481 383 467 785 481 383 

Borgensåtaganden 20 32 516 32 634 1 898 670 1 858 206 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden  500 301 514 017 2 366 455 2 339 589 

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21 
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3.3 Kassaflödesanalys 

  

Tkr Not 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

      

Årets resultat 8 65 522 110 029 54 281 107 666 

Justering för av- och nedskrivningar 3 125 376 98 770 57 116 61 912 

Justering förändring avsättn pensioner o övriga 
avsättn 16 32 620 27 164 25 312 15 892 

Investeringskostnader som flyttats till drift 15   285  

Justering netto reavinster/förluster 1,2 -4 126 -3 188 -4 398 -3 297 

Medel från verksamheten före  219 392 232 775 132 595 182 173 

förändring av rörelsekapital      

      

Ökn+)/minskn(-) förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år 17 30 585 8 221 30 585 35 138 

Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager 12 9 261 -4 985 9 261 -4 985 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 13 -16 180 -11 833 -30 193 -3 087 

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 18 74 022 67 121 78 021 76 373 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  317 080 291 299 220 270 285 613 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i immateriella anläggningstillgångar 22 -12 503 -4 075 -8 846 -3 997 

Investering i materiella anläggningstillgångar 23 -300 197 -319 919 -200 710 -200 817 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 24 5 286 7 748 5 274 7 699 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 25     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -307 415 -316 245 -204 283 -197 115 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Ökning/minskning långfristiga skulder 17  26 917   

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+) 17 -18 570 -510 -55 000  

Ökning/minskning långsiktiga fordringar 11 -2 737 -11 997 124 214 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -21 307 14 410 -54 876 214 

      

Årets kassaflöde  -11 642 -10 536 -38 889 88 712 

Likvida medel vid årets början  210 542 221 078 169 470 80 758 

Likvida medel vid årets slut  198 900 210 542 130 581 169 470 
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3.4 Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning 

RESULTATRÄKNING, tkr 2019 2018 

   

Verksamhetens intäkter 53 832 51 979 

Verksamhetens kostnader -43 567 -37 867 

Avskrivningar -7 194 -9 110 

interna intäkter 981 564 

Interna kostnader (PO, internränta och köpt internt av kommun) -4 190 -6 135 

   

Verksamhetens nettokostnader -138 -568 

   

Finansiella intäkter 141 568 

Finansiella kostnader -3  

   

ÅRETS RESULTAT 0 0 

   

BALANSRÄKNING, tkr 2019 2018 

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 304 675 255 792 

Maskiner och inventarier 6 538 7 162 

Summa anläggningstillgångar 311 213 262 954 

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar 24 260 30 016 

Kassa och bank   

Summa omsättningstillgångar 24 260 30 016 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 335 473 292 971 

   

SKULDER   

   

Långfristiga skulder   

Bildande av VA balansräkningsenhet 2008 88 151 88 151 

Anslutningsavgifter/bidrag VA Periodiserade 161 685 129 046 

Lån av kommunen 65 743 61 440 

Summa långfristiga skulder 315 580 278 637 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 11 829 10 015 

Övriga kortfristiga skulder 9 917 4 121 

Balanserat resultat -1 853 197 

Summa kortfristiga skulder 19 893 14 333 

SUMMA SKULDER 335 473 292 970 
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4 Noter 

4.1 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR), som är ny från och med den 1 januari 2019, samt rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 

anskaffningsvärde. 

Under året har det förekommit stor osäkerhet om hur gatukostnadsersättningar och 

renodlade investeringsbidrag ska redovisas. Skillnaden mellan tidigare och nya 

regelverk är att sådana intäkter enligt det nya regelverket ska redovisas som intäkt vid 

ett tillfälle i stället för att periodiseras i takt med avskrivningar på gator och vägar. 

Under senare delen av året har kommunen utan vederlag erhållit Mätarvägen från 

exploatör. Då det vid tillfället stod klart att den nya rekommendationen RKR 2 kommer 

att gälla från och med 2020 har värdet av vägen intäktsförts som ett investeringsbidrag 

direkt i resultaträkningen. I övrigt har kommunen valt att tillämpa tidigare regelverk och 

RKR rekommendation R2 (intäkter) fullt ut först 2020 då rekommendationen är 

tvingande först då. 

Rättelse av ingående balans kommer att ske under våren 2020 av de periodiserade 

intäkterna som ligger i balansräkningen. 

R14 (drift- och investeringsredovisning) samt R15 (förvaltningsberättelse) tillämpas 

fullt ut först 2020 då dessa rekommendationer är tvingande först räkenskapsåret 2020. 

Sammanställd redovisning 

I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20% 

inflytande i. Kommunkoncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som 

moderbolag har konsoliderats som helhet i den sammanställda redovisningen då 

samtliga bolag i koncernen är helägda. Under 2013 förvärvade kommunen 51 % av 

aktierna i Österhöjdens Garage AB. Bolaget ingår i den sammanställda redovisningen 

till 51 %. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 21. 

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 

överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 

under räkenskapsåret. 
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Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 

enlighet med rekommendation RKR R2. 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. Under 2020 kommer korrigering ske enligt den nya 

RKR rekommendationen R2 (intäkter) vilket innebär att ingående balans kommer att 

korrigeras 2020 och den ackumulerade effekten av bytet av redovisningsprincipen 

kommer att redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 

3,5,10,15,20,33,50,60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 

respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från 

Rådets skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade 

nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som 

pekar på att det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften, 

organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från 

tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 

påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 

Leasingkostnader 

Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år 

eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i 

resultaträkningen. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 

mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 650 kr) och 

gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). 
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Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 

redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 

förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 

beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som 

ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 

kommer att leda till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 

för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 

resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i 

balanskravsutredningen. Under 2019 har 33 397 tkr sats av till 

resultatutjämningsreserven och reserven uppgår efter avsättningen till 107 088 tkr.  

4.2 Resultaträkningens noter 

  

Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

     

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Diverse intäkter 25 255 25 276 24 413 24 074 

Taxor och avgifter 129 192 120 655 143 175 134 191 

Hyror och Arrenden 193 716 177 040 25 681 23 086 

Bidrag 190 147 202 112 190 147 202 112 

Försäljning av verksamhet och entreprenad 52 048 55 581 55 743 58 986 

Exploateringsintäkter 35 440 83 412 35 440 83 412 

Försäljning tomträtter 1 571 2 189 1 571 2 189 

Realisationsvinster 4 644 6 651 4 644 6 602 

Jämförelsestörande poster     

I Exploateringsintäkter ingår försäljning exploateringsmark 35 440 83 412 35 440 83 412 

I bidrag ingår investeringsbidrag och i diverse intäkter ingår 
markintrångsersättning 6 722 38 248 6 722 38 248 

I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet 4 574  4 574  

Summa verksamhetens intäkter 632 013 672 917 480 814 534 653 

     

Not 2 Verksamhetens kostnader     

Löner och sociala avgifter -1 045 234 -992 939 -1 018 829 -967 544 

Pensionskostnader -103 446 -88 638 -100 106 -88 299 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -849 -1 148 -849 -1 148 

Bränsle-energi och vatten -56 037 -54 530 -33 619 -32 773 

Köp av huvudverksamhet -401 647 -375 508 -401 647 -375 508 

Lokal- och markhyror -20 969 -18 110 -132 526 -129 871 
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

Övriga tjänster -274 083 -249 762 -182 421 -156 297 

Lämnade bidrag -58 675 -48 876 -58 675 -48 876 

Realisationsförluster och utrangeringar -245 -3 464 -245 -3 306 

Bolagsskatt -4 431 -1 255   

Övriga kostnader -78 595 -66 385 -68 376 -64 640 

Jämförelsestörande poster     

I verksamhetens kostnader ingår anskaffningskostnad för 
såld exploateringsfastighet -1 219  -1 219 -219 

Summa verksamhetens kostnader -2 044 212 -1 900 615 -1 997 293 -1 868 261 

     

Kostnad för operationell leasing     

Bilar och transportmedel   -2 614 -2 255 

Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier   -5 882 -5 797 

Summa operationell leasing   -8 496 -8 053 

Avtalen löper som längst 3 år     

     

Not 3 Avskrivningar     

Avskrivning immateriella tillgångar -3 873 -7 584 -3 648 -7 360 

Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar -109 557 -86 187 -42 506 -30 463 

Avskrivning maskiner/inventarier -11 946 -24 997 -10 963 -24 088 

Återförda nedskrivningar  20 000   

Summa avskrivningar -125 376 -98 769 -57 116 -61 912 

2011 gjordes en nedskrivning på Bro Centrum som 2018 
återlades då marknadsvärdet i dag ligger stabilt över det 
bokförda värdet.     

     

Not 4 Skatteintäkter     

Allmän kommunalskatt 1 232 321 1 159 920 1 232 321 1 159 920 

Skatteavräkning föregående år, justeringspost 647 -3 919 647 -3 919 

Skatteavräkning innevarande år, prognos -12 308 -1 674 -12 308 -1 674 

Summa skatteintäkter 1 220 660 1 154 327 1 220 660 1 154 327 

Slutavräkningsdifferensen för 2018 var -37 kr per invånare. 
Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, 24 kr per 
invånare redovisas i detta bokslut. Den preliminära 
slutavräkningen för 2019 visar enligt SKL:s prognos i 
december -430 kr per invånare     

     

Not 5 Statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämningsbidrag 248 828 218 588 248 828 218 588 

Regleringsbidrag 20 100 4 317 20 100 4 317 

Kostnadsutjämningsbidrag 97 551 72 652 97 551 72 652 

Kommunal fastighetsavgift 45 148 43 463 45 148 43 463 

Generella bidrag från staten 9 503 18 738 9 503 18 738 

Avgift till LSS-utjämning -17 839 -15 083 -17 839 -15 083 

Summa statsbidrag och utjämning 403 291 342 676 403 291 342 676 
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

Från Boverket har erhållits 5 300 tkr 2018 för ökat 
bostadsbyggande.     

     

Not 6 Finansiella intäkter     

Ränta på likvida medel 562 501 346 341 

Ränta kravverksamhet 494 697 494 697 

Ränta utlämnade lån 150 101 123 73 

Utdelning Kommuninvest AB 3 473 5 175 3 473 5 175 

Borgensavgift Koncernföretag 36 1 068 6 006 5 946 

Övriga finansiella intäkter 69 101 69 101 

Summa finansiella intäkter 4 784 7 644 10 511 12 334 

     

Not 7 Finansiella kostnader     

Ränta upptagna lån -19 605 -63 064 -553 -1 065 

Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel -5 506 -4 793 -5 506 -4 793 

Övriga finansiella kostnader -528 -293 -528 -293 

Summa finansiella kostnader -25 638 -68 150 -6 586 -6 151 

     

Not 8 Balanskrav     

Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 
8 kapitel:     

Årets resultat enligt resultaträkningen   54 281 107 666 

Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar   -4 644 -6 602 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar   49 637 101 064 

Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
(RUR)            -33 397  

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)     

Balanskravsresultat   16 240 101 064 

Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR   107 088 73 691 
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4.3 Balansräkningens noter 

Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Ingående Anskaffningsvärde 39 929 35 853 37 122 33 125 

Inköp 4 533 229 4 533 150 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 4 313 3 847 4 313 3 847 

Utgående anskaffningsvärde 48 775 39 929 45 968 37 122 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -35 073 -27 488 -32 754 -25 394 

Årets avskrivningar -3 863 -7 585 -3 648 -7 360 

Utgående ack. avskrivningar -38 935 -35 073 -36 401 -32 754 

     

Utgående redovisat värde 9 839 4 856 9 566 4 368 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 5 år 5 år 5 år 5 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar     

     

Not 10 Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående Anskaffningsvärde 3 343 111 3 133 539 1 123 956 1 007 093 

Inköp 30 491 75 808 37 245 73 988 

Försäljningar -7 866  -754  

Utrangeringar -446 -5 349 -446 -5 126 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 541 443 139 113 117 319 48 001 

Utgående anskaffningsvärde 3 906 733 3 343 111 1 277 320 1 123 956 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -841 141 -755 529 -279 573 -249 978 

Försäljningar 5 510  111  

Utrangeringar 201 933 201 868 

Överföringar -12 792  -12 792  

Årets avskrivningar -91 679 -86 546 -29 696 -30 463 

Utgående ack. avskrivningar -939 901 -841 141 -321 751 -279 573 

     

Ingående ack. nedskrivningar  -20 000   

Årets nedskrivningar/återföringar  20 000   

Utgående ack. nedskrivningar  0 0 0 

     

Pågående arbeten till- och ombyggnad     

Redovisat värde vid årets början 615 867 544 682 212 369 167 962 

Årets investeringar 231 184 219 320 125 270 100 729 

Överföring från pågående arbeten -487 589 -148 137 -63 109 -56 323 

Redovisat värde vid årets slut 359 462 615 867 274 530 212 369 
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

     

Utgående redovisat värde 3 326 294 3 117 837 1 230 099 1 056 751 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 39 år 37 år 37 år 32 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar     

     

Maskiner och inventarier     

Ingående Anskaffningsvärde 269 830 239 519 259 867 229 146 

Inköp 19 813 28 735 19 213 28 624 

Försäljningar -604  -444  

Utrangeringar  -4 162  -3 639 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -35 513 5 735 -35 513 5 735 

Utgående anskaffningsvärde 253 526 269 828 243 123 259 867 

     

Ingående avskrivningar -154 504 -133 585 -146 676 -126 144 

Försäljningar 601  440  

Utrangeringar  4 080  3 557 

Överföringar 12 792  12 792  

Årets avskrivningar -24 738 -24 998 -23 755 -24 088 

Utgående ack. avskrivningar -165 849 -154 504 -157 198 -146 676 

     

Utgående redovisat värde 87 677 115 326 85 925 113 191 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 10 år 11 år 10 år 11 år 

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar     

     

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier och andelar     

Upplands-Bro Kommunföretag AB   10 000 10 000 

Österhöjdens Garage AB   9 068 9 068 

Kommuninvest Förlagsbevis 3 500 3 500 3 500 3 500 

Vårljus AB 498 498 498 498 

Inera AB 43 43 43 43 

Kommuninvest ekonomisk förening 8 119 8 119 8 119 8 119 

Andel i intresseföretag och gemensamt styrda företag 65 65   

Summa Aktier och andelar 12 225 12 225 31 227 31 227 

Långfristiga fordringar     

Mälarkraft AB 136 260 136 260 

Församlingen Arken - Växthuset 268 268 268 268 

Församlingen Arken - Kungsskolan 166 166 166 166 

Källskolan 1 281 1 281 1 281 1 281 

Hoppetossa Norra AB 145 145 145 145 

Montesoriskolan Pärlan 175 175 175 175 

Övrig koncern 27 006 24 144   
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

Summa Långfristiga fordringar 29 178 26 440 2 172 2 296 

Bostadsrätter 3 505 3 505 3 505 3 505 

Summa finansiella anläggningstillgångar 44 907 42 170 36 904 37 028 

     

Not 12 Exploateringsfastigheter, varulager     

Tomtmark för försäljning 22 278 31 401 22 278 31 401 

Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs 138 276 138 276 

Summa exploateringsfastigheter, varulager 22 416 31 677 22 416 31 677 

     

Not 13 Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 36 486 30 139 42 109 39 230 

Statsbidragsfordringar 1 721 1 469 1 721 1 469 

Momsfordran 34 481 36 223 31 306 32 304 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 65 474 73 836 87 256 76 833 

Övriga kortfristiga fordringar 55 643 35 957 46 254 28 615 

Summa kortfristiga fordringar 193 804 177 624 208 645 178 452 

     

Not 14 Kassa och Bank     

Kassa 8 9 8 9 

Postgiro 462 2 222 221 2 222 

Bank 198 430 208 311 130 352 167 239 

Summa Kassa och Bank 198 900 210 542 130 581 169 470 

     

Not 15 Eget Kapital     

Ingående balans Eget Kapital 868 398 772 015 731 261 637 243 

Uttag Social investeringsfond 8 054 1 352 8 054 1 352 

Avsättning Social investeringsfond  -15 000  -15 000 

Summa Ingående Eget Kapital 876 451 758 368 739 315 623 595 

IB Resultatutjämningsreserv (RUR) 73 691 73 691 73 691 73 691 

Uttag (RUR)     

Reservering (RUR) 33 397  33 397  

Summa Resultatutjämningsreserv (RUR) 108 088  108 088  

IB Social investeringsfond 37 941 24 294 37 941 24 294 

Uttag Social investeringsfond -8 054 -1 352 -8 054 -1 352 

Reservering Social investeringsfond 0 15 000  15 000 

Summa Social investeringsfond 29 888 37 941 29 888 37 941 

Årets resultat 65 522 110 029 54 281 107 666 

Summa Eget Kapital 1 045 552 980 029 897 173 842 893 

     

Not 16 Avsättningar     

Särskild avtals/ålderspension 1 837 2 059 1 837 2 059 

Förmånsbestämd/kompl pension 130 219 110 975 130 219 110 975 
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

Ålderspension 22 756 20 777 22 756 20 777 

Pension till efterlevande 1 361 1 991 1 361 1 991 

Summa pensioner 156 172 135 802 156 172 135 802 

Löneskatt 37 887 32 946 37 887 32 946 

Summa avsatt till pensioner 194 059 168 748 194 059 168 748 

Avsättning skatt 62 779 55 471   

Summa avsättningar 256 838 224 219 194 059 168 748 

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker   1 1 

Tjänstemän   0 0 

Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnittet 
Redovisningsprinciper     

     

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning 168 746 152 856 168 746 152 856 

Nyintjänad pension 20 989 12 624 20 989 12 624 

Ränte och basbeloppsuppräkning 4 431 3 858 4 431 3 858 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Pension till efterlevande 0 680 0 680 

Övrig post -334 -197 -334 -197 

Årets utbetalningar/överfört till ordinarie beräkning -4 713 -4 176 -4 713 -4 176 

Förändring av löneskatt 4 940 3 103 4 940 3 103 

Summa avsatt till pensioner 194 059 168 748 194 059 168 748 

Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 % 

Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för 
pensionsförpliktelser återlånas i verksamheten     

     

Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar     

Avsättning pensioner (Not 16)   194 059 168 748 

Pensionsavgift individuell del (Not 18)   39 900 38 549 

Pensionsförpliktelser (Not 19)   467 785 481 383 

Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt   701 745 688 680 

     

Not 17 Långfristiga skulder     

Kommuninvest 1 872 040 1 835 610 20 000 20 000 

Handelsbanken  55 000  55 000 

Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit 1 872 040 1 890 610 20 000 75 000 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden 135 415 102 298 135 415 102 298 

Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden 4 440 4 884 4 440 4 884 

Exploateringsbidrag 12 756 13 088 12 756 13 088 

Övriga investeringsbidrag 30 776 32 040 30 776 32 040 
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

Gatukostnadsersättningar 4 602 5 094 4 602 5 094 

Summa förutbetalda intäkter 187 988 157 403 187 988 157 403 

Summa långfristiga skulder 2 060 028 2 048 013 207 988 232 403 

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och 
anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma 
nyttjandetid som motsvarande tillgång har     

     

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     

Genomsnittlig ränta   0,87 % 1,42 % 

Genomsnittlig räntebindningstid   1,0 år 1,0 år 

Lån som förfaller inom     

1 år   100 % 100 % 

2-3 år     

3-5 år     

Kommunen har avtal om refinansiering av lån med kortare 
återstående löptid än 1 år     

     

Not 18 Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 165 657 157 601 110 371 122 013 

Moms 9 485 9 641 4 719 5 016 

Personalens skatter, avgifter 36 809 35 802 36 303 34 916 

Upplupna löner, sociala avgifter 62 827 58 749 59 870 56 661 

Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt 39 900 38 549 39 900 38 549 

Särskild löneskatt utbetalda pensioner 31 427 16 009 30 579 15 165 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 85 585 73 718 68 982 53 081 

Balanserat resultat VA -1 853 197 -1 853 197 

Balanserat resultat renhållningen 6 210 5 546 6 210 5 546 

Skuld till kreditinstitut 12 259 36 564   

Övrigt 72 844 15 021 69 565 15 750 

Summa Kortfristiga skulder 521 149 447 397 424 644 346 893 

     

Not 19 Pensionsförpliktelser     

Pensionsskuld intjänad t o m 1997 376 457 387 400 376 457 387 400 

Löneskatt 91 328 93 983 91 328 93 983 

Summa 467 785 481 383 467 785 481 383 

     

Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala 
redovisningslagen redovisats som en ansvarsförbindelse. 
Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.     

     

Not 20 Borgensförbindelser     

Kungsängens Tennisklubb 710 850 710 850 

Upplands-Bro Ryttarförening 450 450 450 450 

Brf i HSB 18 626 18 626 18 397 18 626 
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Noter 
Koncern 

2019 2018 
Kommun 

2019 2018 

AB Upplands-Brohus   925 900 925 900 

Upplands-Bro Kommunföretag   127 000 127 000 

Upplands-Bro Kommunfastigheter   792 000 752 000 

Österhöjdens Garage AB   21 000 21 000 

Brandkåren Attunda 12 376 12 376 13 213 12 376 

Statligt kreditgaranterade bostadslån  4  4 

Övriga: Fastigo m.m 354 328   

Summa 32 516 32 634 1 898 670 1 858 206 

  

  

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,4% resp 3,8%. 

  

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och 
landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellanmedlemmarna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till      460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 2 072 099 737 kronor (0,45 %) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 2 078 559 667 kronor (0,45 %). 

  

4.4 Kassaflödesanalysens noter 

  

Noter 2019 2018   

     

Not 22 Investering i immateriella anläggningstillgångar     

Kommunen     

Bredbandsutbyggnad 60 0   

Fortsatt utbyggnad IT 6 657 2 307   

Digitalisering, flygfotografering och kartering 565    

Trafiknätsanalys 176    

Digitalisering Laserscanning 794    

Miljöledningssystem 395    

Program schakttillstånd och TA-planer 198    

Dricksvattenmodell  188   

Projekteringsverktyg  150   

Införande avsystem företagskort  201   

Ärendehanteringssystem Castor  1 151   



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 1. Bilaga - Årsredovisning 2019 Upplands-Bro kommun

Årsredovisning år 2019 45(55) 

 

 

Noter 2019 2018   

Upplands-Bro Kommunföretag AB     

Modul för fastighetssystem och anläggningsmodul  79   

Budget och prognossystem     

Övrig 3 657    

Totalt 12 503 4 075   

     

Not 23 Investering i materiella anläggningstillgångar     

Kommunen     

Markreserv 13 209 0   

Aktivitetsparken i Råby 19 911 0   

Upprustning Kvistaberg 0 106   

Norrboda Brunna verks.omr -14 590 -16 700   

Trädgårdstaden i Bro 15 073    

Husbytorp Tegelhagen 9 299    

Brunna industriområde 6 722    

Ringvägen 6 302 7 864   

Stockholm Väst Logistikcentrum 0 27 733   

Kockbacka 142 9 573   

Kungsängen C 7 553 15 957   

Råby skog, LSS boende 0 37   

Beläggning 5 285 7 166   

Gatubelysning 3 820 7 584   

Trafik och tillgänglighetsprogrammet 9 324 12 351   

Lekplatser 632 4 275   

Övriga gator och vägar 2 926 13 388   

Stall Prästtorp 246 -4   

Flexibel Sporthall 36 637 2 418   

Konstgräsbyte 4 337    

Övriga förändring projekt 948 22 205   

VA-ledning 53 722 58 240   

Maskiner och inventarier 19 213 28 624   

Upplands-Bro Kommunföretag AB     

Upprustning fastighet 1 138 95 592   

Pågående projekt 97 749 23 623   

Maskiner och inventarier 600 111   

Totalt 300 197 320 143   

     

Not 24 Försäljning av materiella anläggningstillgångar     

Kommunen     

Villa skoga 5 200 0   

Rankhus Markreserv  7 679   

Diverse maskiner 74 20   
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Noter 2019 2018   

Upplands-Bro Kommunföretag AB     

Diverse inventerier/maskiner 12 49   

Totalt 5 286 7 748   

 

4.5 Övriga notupplysningar 

Särredovisning 

Särredovisning har upprättats enligt lagen (206:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisningen finns under finansiella rapporter. 

Kostnad för räkenskapsrevision 

  2019 2018 

Total kostnad för räkenskapsrevision           230  

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 170 175 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, 
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 

  

Total kostnad för revision 1 136 1 052 

Varav kostnad för sakkunnigt biträde 765 700 
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5 Driftredovisning 
  

(tkr) Budget 2019 Resultat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Revision 1 165  1 136  29  29 90 

Kommunlednings-
kontoret 182 917 47 878 183 003 52 771 -85 4 893 4 808 7 186 

Samhällsbyggnads-
kontoret 27 431 19 963 38 189 65 773 -10 758 45 810 35 052 114 800 

Försäljning 
tomträtter 275 3 665 138 1 571 137 -2 094 -1 957 464 

Kommunstyrelsen 210 623 71 506 221 330 120 115 -10 706 48 609 37 903 122 450 

Bygg- och 
miljönämnden 18 353 12 804 18 258 14 119 95 1 315 1 411 -1 659 

Gymnasieskola 279 218 157 479 288 560 159 872 -9 342 2 393 -6 949 -5 330 

Gymnasiesärskola 10 772 252 10 084 205 688 -47 641 1 631 

Arbetsmarknads-
insatser 28 509 10 514 30 270 10 293 -1 761 -221 -1 982 -1 219 

Daglig verksamhet 18 237 530 20 917 953 -2 680 423 -2 257 -650 

Vuxenutbildning 34 878 15 165 36 772 19 056 -1 894 3 891 1 997 4 368 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 371 614 183 940 386 603 190 379 -14 989 6 439 -8 550 -1 200 

Kultur- och 
fritidsnämnden 93 601 7 325 93 644 9 323 -43 1 997 1 955 684 

Socialnämnden 314 565 106 635 312 742 105 400 1 823 -1 235 588 16 269 

Ekonomiskt 
bistånd 15 820 200 25 336 204 -9 516 4 -9 512 -1 449 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 63 223 7 491 63 398 7 317 -175 -174 -349 -3 428 

Avfallsverksamhet 31 046 31 046 27 161 27 161 3 885 -3 885 0 0 

Vatten- och avlopp 51 000 51 000 54 954 54 954 -3 954 3 954 0 0 

Tekniska nämnden 145 269 89 537 145 513 89 432 -244 -105 -349 -3 428 

Utbildnings-
nämnden 1 295 081 623 020 1 331 739 660 061 -36 658 37 041 383 -12 352 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 267 945 61 953 264 178 67 441 3 767 5 488 9 256 0 

Nämnderna 2 734 037 1 156 921 2 800 479 1 256 475 -66 442 99 554 33 113 119 405 

Internränta från 
affärsverksamheten 5 958 9 474  9 859 5 958 384 6 343 1 994 

Vidarefakturering 
försäkringar   1 224 1 224 -1 224 1 224 0  

Fastighetsskatt   858  -858 0 -858 -666 

Personalkostnader 
(pensioner,försäkrin
gar m.m) 26 500  27 455  -955 0 -955 -1 676 

Semesterlöneskuld 
m.m   2 763  -2 763 0 -2 763 -2 086 
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(tkr) Budget 2019 Resultat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

Intern fördelning till 
SN inbetalning 
Migrations-verket   430  -430 0 -430 -3 991 

Övrigt   266 218 -266 218 -48 837 

Kommun-
gemensam 32 458 9 474 32 995 11 300 -537 1 826 1 289 -5 589 

Driftredovisning 
kommunen 2 766 495 1 166 395 2 833 474 1 267 775 -66 979 101 381 34 401 113 816 

Poster som är/ej är 
hänförbara till 
verksamhetens 
intäkter och 
kostnader         

Interna poster -767 952 -767 952 -786 948 -786 948     

Sociala investerings-
fonder 23 938  8 167 113     

Finansiella intäkter 
och kostnader -30 -116 -284 -127     

Avskrivningar -52 411  -57 116      

Verksamhetens 
intäkter och 
kostnader enligt 
resultaträkningen 1 970 040 398 326 1 997 293 480 814     

Skatteintäkter och 
bidrag  1 609 800  1 623 951  14 151 14 151 -15 097 

Statsbidrag boverket      0 0 5 300 

Finansiella intäkter  8 000  10 385  2 385 2 385  

Finansiella 
kostnader 8 000  6 302  1 698 0 1 698 3 033 

Summa 
finansiering 8 000 1 617 800 6 302 1 634 336 1 698 16 536 18 233 -6 764 

Totalt 2 774 495 2 784 195 2 839 776 2 902 111 -65 281 117 916 52 634 107 052 

Resultat  9 700  62 335   52 634 107 052 

Social investerings-
fond 23 938  8 167 113 15 771 113 15 884 9 207 

Resultat enligt 
resultaträkningen  -14 238  54 281   68 519 116 259 
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Sociala investeringsfonden 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med 

riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat för 2013 och 2016 

reserverades 10 mnkr respektive år, för år 2017 12 mnkr och för 2018 15 mnkr (totalt 47 

mnkr) inom eget kapital till fonden. T.o.m 2019 har 17,1 mnkr utnyttjats. Ackumulerat 

belopp, 29,9 mnkr, är reserverade för olika beviljade projekt. Inga ytterligare medel från 

det reserverade beloppet kan därmed sökas. Avsikten med Upplands-Bro kommuns 

sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare 

varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie 

verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga 

risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Insättning till social 
investeringsfond  15 000 12 000 10 000   10 000 

Uttag från sociala 
investeringsfonden -8 054 -1 352 -3 026 -2 637 -2 043   

Ackumulerad social 
investeringsfond 29 888 37 941 24 294 15 320 7 957 10 000 10 000 
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6 Investeringsredovisning 
  

(tkr) Total kalkyl 
Redovisat 
tom 2018 

Redovisat 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
projekt-
budget 

2019 
Ombudgeteras 

till 2020 

 Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasade datorer till 
verksamheten   6 585    

Investeringsram KLK 2 730  38 2 730 2 692 2 690 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 20 940 920 920 

Fortsatt utbyggnad IT 4 504  4 520 4 504 -16 0 

Översyn furuhällshuset 750 549  201 201 200 

Ökad digitalisering 14 087   14 087 14 087  

Ekhammar 4:125   5 305  -5 305  

Upplands-Bro 
Ekhammar 7:18   5 204  -5 204  

Viby 19:34   2 700  -2 700  

Lillsjö-Örnäs allmänna 
anläggningar  692 2 056  -2 056  

Restaurering 
Lejondalssjön 3 000 435 20 2 565 2 545 2 545 

Vägrenoveringar 
naturreservat 400 392 40  -40  

Utveckling av 
Tibbleviken  -135 196  -196  

Restaurering del av 
Sätrabäcken   -236  236  

Ny bäck i norra Gröna 
dalen   -270  270  

Våtmark vid 
Lejondalssjön  -270 21  -21  

Våtmark vid Örnässjön  -270 5  -5  

Agresso Tid och Projekt 200  -18 182 200  

EXPLOATERINGSPRO
JEKT:       

Norrboda (HSB)   196    

NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde   -14 590    

Ringvägen   6 302    

Förskola Lillsjö badväg   71    

Gamla brandstationen i 
Bro - allmänna 
anläggningar   -1 329    

Kockbacka finplanering   142    

Blommans förskola 
Finnsta   640    

Trädgårdsstaden i Bro 
Dp1   15 073    
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(tkr) Total kalkyl 
Redovisat 
tom 2018 

Redovisat 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
projekt-
budget 

2019 
Ombudgeteras 

till 2020 

Hästsportanläggning 
Önsta   92    

Tegelhagen   9 299    

Granhammarsvägen 
etapp 2   2 254    

Högsbytorp   31    

Avslutade projekt:       

Brunna industriområde   6 722    

Ålsta Aspvik   -976    

Kommunstyrelsen 26 671 1 453 50 113 25 209 5 608 6 355 

Digitalaarbetsprocesser 
och e-tjänster och E-
arkiv 2 041 978 1 048 1 063 15 15 

Bygg- och 
Miljönämnden 2 041 978 1 048 1 063 15 15 

Gymnasieskolan 1 247  541 1 247 706 706 

Daglig verksamhet 200  299 200 -99  

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 1 447  840 1 447 607 706 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995  1 925 1 925 1 925 

Upprustning stall 
Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 674 

Investeringsram KFN 196   118 118  

Fasadskyltar 360 288 83 83   

Skyltar fornminne 100 83  17 17  

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel 
sporthall) 82 731 2 418 36 637 80 313 43 676 43 676 

Instrument/Utrustning 500 287  213 213 213 

Förbättring badplatser 1 059 588  471 471 471 

Aktivitetspark i Råby, 
Bro 12 000 895 19 911 11 105 -8 806  

Konstnärlig utsmyckning 
rampen 60 30 27 30 3  

Skvalprännor lilla 
bassängen 160   160 160 160 

Konstgräs 4 500  4 337 4 500 163  

Övrigt fritid 2 000 1 789  211 211  

Tillgänglighetsanpassad 
brygga (från TN) 200 134 65 66 1  

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 134 

Stora scenen utr. och 
teknik 100  103 100 -3  

Förvaltning av 
kulturmiljöer 300  77 300 223 223 

Elbelysning befintliga 
motionspår 200   200 200  
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(tkr) Total kalkyl 
Redovisat 
tom 2018 

Redovisat 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
projekt-
budget 

2019 
Ombudgeteras 

till 2020 

Ljudanläggningar 
simhallen 300   300 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150   150 150 150 

Ung i Bro möbler och 
teknik 210 144 66 66 0 0 

Kultur- och 
fritidsnämnden 137 226 35 777 61 552 101 382 39 830 47 926 

Socialpsykiatrin 
Träfflokalen 150   150 150  

Säkerhetsdörrar   40  -40  

Härnevimottagningen   29  -29  

Inventarier 
familjerådgivningens 
lokaler   26  -26  

Socialnämnden 150  95 150 55  

Gatubelysning 4 000  3 820 4 000 180 180 

Beläggning 5 270  5 285 5 270 -15 -15 

Lekplatser 1 500  939 1 500 561 561 

Bullerdämpande 
åtgärder 1 300  70 1 300 1 230 1 230 

Kungsängens c etapp 3 
Torget 30 900 17 952 7 553 12 948 5 395 5 395 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 7 203  7 661 7 203 -458 -458 

Kockbacka trafikplats 4 100 2 298 1 694 1 802 108 108 

Parkering 1 500  1 423 1 500 77 77 

Trygghetsskapande 
åtgärder 1 000  1 335 1 000 -335 -335 

GIS upphandling och 
nytt system 650   650 650 650 

Maskiner till drift GPT 400  610 400 -210 -210 

Mätutrustning 380  361 380 19 19 

Flygfotografering, 
kartering och 
digitalisering 608  608 608   

Tekniska nämnden 
skattefinansierad 
verksamhet 58 811 20 250 31 359 38 561 7 202 7 202 

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255   255 255 255 

Kretsloppsverksamhet 
och tekniskt kontor 1 000   1 000 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242   1 243 1 243 1 243 

Avfallsverksamhet 3 497   2 498 2 498 2 498 

Ledningsrenovering & 
Servis Ofördelat 55   55 55 55 

Reinvestering Murarv. 80   80 80  

Diverse inv. Maskiner 1 000  359 1 000 641 641 
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(tkr) Total kalkyl 
Redovisat 
tom 2018 

Redovisat 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
projekt-
budget 

2019 
Ombudgeteras 

till 2020 

Pumpstationer 10 247  1 430 10 247 8 817 8 817 

Utredn. och åtg. 
ovidkommande vatten 8 407   8 407 8 407 8 407 

LPS-pumpar 
ospecificerat 4 790  493 4 790 4 297 4 297 

Åtgärder på 
spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 342 155 149 658 149 503 149 503 

UBS-ledn 
(Sigtunaledningen) 150 000 87 807 33 163 62 193 29 030 29 030 

Vattenkiosker 3 000 1 713 94 1 287 1 193 1 193 

Dagvattendammar/-
åtgärder 12 745  2 913 12 745 9 832 9 832 

Nya ledningar ospec 10 421  3 074 10 421 7 347 7 347 

Projektera Näshagen, 
Tjusta 3 000  95 3 000 2 905 2 905 

Ådö utbyggnad 51 500 3 174 5 154 48 326 43 172 43 172 

Utökat VA-
verksamhetsområde 33 121  199 33 121 32 922 32 922 

Överföringsledning 
Säbyholm 10 000   10 000 10 000 10 000 

Nytt fordon 4 000  390 4 000 3 610 3 610 

Anläggningsavgifter   -30 514  30 514  

Vatten- och 
avloppsverksamhet 452 366 93 036 17 005 359 330 342 325 311 731 

Tekniska nämnden 514 674 113 286 48 364 400 389 352 025 321 431 

IKT-satsning förskolor 
och skolor 50 2 000  4 327 4 796 -2 327  

Inventarier/utrustning 
förskolor och skolor 51 3 958  1 837 2 800 2 521  

Larm och säkerhet 54 3 000  683 747 2 317 1 970 

Modernisering av kök, 
utrustning 52 + 56 1 000  1 922 1 421 -869  

Upprustning av 
utomhusmiljö 55 500  215 85 328  

Utbildningsnämnden 10 458  8 984 9 849 1 970 1 970 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056  301 1 056 755  

Kungsgården 198  175 198 23  

Dagverksamhet 50  166 50 -116  

Norr/Allégården 270  215 270 55  

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 
2018) 505 68 437 437   

Hemtjänst elcyklar 100  37 100 63  

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91  74 91 17  

Hemtjänst Nyckelskåp   461  -461  
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(tkr) Total kalkyl 
Redovisat 
tom 2018 

Redovisat 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
projekt-
budget 

2019 
Ombudgeteras 

till 2020 

Förebyggande enheten, 
uteplats Torget 4 85  28 85 57  

Äldre- och 
omsorgsnämnden 2 355 68 1 894 2 287 393  

Investerings-
redovisning   172 888 541 776 400 503 378 403 

  



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 1. Bilaga - Årsredovisning 2019 Upplands-Bro kommun

Årsredovisning år 2019 55(55) 

 

 

7 Revisionsberättelse 



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 2. Bilaga Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse år 

2019 

Kommunstyrelsen 

Tertial 3 2019 

 
  



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 2. Bilaga Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2019 2(17) 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................... 3 

1.1 Vinjett ............................................................................................................. 3 

1.2 Ansvarsområde och organisation .................................................................... 3 

1.3 Verksamheten i siffror .................................................................................... 3 

1.4 Viktiga händelser under året ........................................................................... 4 

2 Mål och resultat .......................................................................................... 8 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden ................. 8 

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet ........................................... 10 

2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet .... 10 

2.4 En kommun i tillväxt .................................................................................... 11 

2.5 Nämndens bedömning av måluppfyllelse ..................................................... 12 

3 Ekonomi ................................................................................................... 13 

3.1 Årets resultat ................................................................................................. 13 

3.2 Ekonomisk analys ......................................................................................... 13 

3.3 Sociala investeringsfonden ........................................................................... 13 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden ..................................................... 14 

3.5 Investeringsredovisning ................................................................................ 14 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning ......................................................... 15 

3.7 Exploateringsredovisning ............................................................................. 16 

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning ....................................................... 16 

 

  



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 2. Bilaga Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2019 3(17) 

 

 

1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Upplands-Bro kommun ska utvecklas genom att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet är utgångspunkten för utveckling. Att växa och utvecklas hållbart ger 

förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Under 2019 har ett särskilt fokus legat 

på att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert Upplands-Bro. 2019 var ett år av 

förändring då det införts ett nytt strategi- och styrsystem där Kommunstyrelsens ansvar 

är att skapa långsiktighet och tydlighet. En ny budgetprocess har utvecklats där fokus 

handlar om att skapa förutsättningar för framtidens välfärd. Under 2019 har även 

särskild vikt lagts vid ledarskap och kommunikation för att hantera de utmaningar som 

Upplands-Bro står inför. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 

verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 

ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och 

arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, 

samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, 

detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt 

mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 

Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, 

exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, statistik, tomträtter 

och arrenden. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 101 214 60 786 119 641  

Nämndens budgetavvikelse 37 903 124 949 54 702  

-varav försäljning tomträtter -528 464 2 044  

-varav jämförelsestörande exploaterings-
intäkter 

45 517 83 193 44 898  

Antal månadsavlönade personer 124 239 210  

Varav antal tillsvidareanställda personer 112 189 167  

därav Kommunledningskontoret 88 164 146  

därav Samhällsbyggnadskontoret 24 25 21  
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1.4 Viktiga händelser under året 

Kommunikation 

• Den externa webbplatsens besöksantal ökade med 50%. 

• Under året publicerades 90 nyheter på den externa webbplatsen. Många av dessa 

återpublicerads i de lokala tidningarna. 

• Kommunens externa webbplats är bland de första i Sverige med AI – artificiell 

intelligens. Med hjälp av tekniken kan besökarna hitta snabbare det de söker. 

• E-tjänst plattformen med 19 tjänster lanserades på den externa webbplatsen 

innan jul och många fler är planerade under nästa år. 

• Kommunens Facebooksida ökade med 14% och Instagramsidan med 25% nya 

följare. 

• Kontaktcenter hamnade på plats 16 av 126 kommuner i SKRs Kommuner i 

korthet (Kkik) 

Urval av evenemang som genomförts: 

• Medborgarskapsceremoni för kommunens nya svenska medborgare 

genomfördes under våren. Cirka 100 gäster kom för att fira sitt medborgarskap. 

• Kommunfullmäktige sammanträde på Kungsängens torget vid det sista mötet 

innan sommaren. 

• För andra året i rad anordnades Kungsfesten på Kungsängens IP på våren. 

Tillsammans med de lokala politiska partierna, kommunen, artister, 

loppmarknad, knallar, matvagnar, föreningar, näringslivet blev det en dag att 

minnas för de cirka 3000 besökarna. 

• Kommunen närvarade i Almedalen. Syftet var att skapa nya kontaktytor och 

verka för Upplands-Bro kommuns intressen. 

• Tidig kväll med Kjos startades upp under senhösten. Fredrik Kjos i sin 

ämbetsroll som kommunstyrelsens ordförande bjöd in till en öppen frågestund 

för allmänheten. De ägde rum både i Kungsängen och i Bro. 

Personal 

Under årets chefsforumstillfällen har ett utbildningsprogram genomförts med stöd av 

Sandahls vars mål varit att stärka cheferna i deras förmåga att ta en ledarroll, men också 

att vara en förebild för sina medarbetare. Där ingår att ta ansvar för sin egen hållbarhet i 

rollen, dvs att demonstrera ett sunt självomhändertagande och gränssättande i 

förhållande till krav och förväntningar från omgivningen. 

Den nystartade rekryteringsfunktionen har genomfört 27 rekryteringar under året, som 

troligen tidigare skulle ha utförts av extern part. Enheten arbetar också med 

utbildningsinsatser, kandidatupplevelsen generellt och med att kvalitetssäkra innehållet i 

alla platsannonser innan de publiceras. Kommunen har fått mycket uppmärksamhet för 

sitt arbete med fördomsfri rekrytering och är först i världen med att genomföra en 

rekrytering med stöd av AI. 

Under året har personalstaben haft projektledarskapet i implementeringen av ett 

schema- och bemanningssystem. Den nystartade vikariefunktionen har 

arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. Rekrytering av denna 

grupp har bland annat skett via ett event, som gav nio anställningar. Det har visat sig att 
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gruppintervjuer är mer effektiva och kommer att prioriteras. 

Digitalisering 

Digitalisering är en prioriterad fråga i kommunen och strategin som antogs av KF i Juni 

pekar ut tre strategiska inriktningar som avgörande för att lyckas med kommunens 

målsättning kring digitalisering: 

• Digitaliseringen ökar kvaliteten i och tillgängligheten till kommunens 

verksamheter 

• Öppenhet, samverkan och digital kompetens effektiviserar all förvaltning 

• Säker informationshantering skapar förtroende för våra digitala tjänster 

En konkret åtgärd för att lyfta kommunens arbete med verksamhetsutveckling med hjälp 

av digitalisering är införandet av en Digitaliseringshubb. Funktionen lanserades i början 

av december. Hubben är en stödjande funktion vars syfte är att höja kvaliteten på våra 

digitala lösningar, den guidar verksamheten genom hela processen från planering och 

definiering av mål och målgrupp till kartläggning av tjänstens nytta, samt lansering. 

Som en del i det prioriterade digitaliseringsarbetet lanserade E-tjänsteportalen den 17 

december 19 publika e-tjänster. Tjänsten underlättar vardagen för våra invånare. Det 

handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer 

utvecklas och bli ännu bättre med tiden. 

Wifi4EU är ett projekt med syfte att ge gratis uppkoppling på centrala platser som torg, 

bibliotek och kommunhus. Wifi4EU riktar in sig mot besökare och invånare som 

besöker kommunens centrala delar, och ska inte konkurrera med lokala 

internetleverantörer. 

Ekonomi och upphandling 

Under 2019 har har en ny styr och budgetprocess tagits fram. Grunderna för den nya 

processen har varit enkelhet, tydlighet och anpassningsbarhet, då den tidigare upplevts 

som lång, haft många steg och oklara beslutsnivåer. Förslaget till ny styrprocess 

förkortar processen och flyttar även ansvar till nämnderna i enlighet med gällande 

reglementen. För att möjliggöra anpassningar av verksamheterna kommer budgetbeslut 

fattas av KF under juni. 

Upphandlingsenheten har under 2019 arbetat med att fungera som en mer 

serviceinriktad funktion. I detta har ett flertal utbildningstillfällen ägt rum där fokus 

varit att öka kunskapen i övriga verksamheter kring upphandlingslagstiftning, 

avtalsförvaltning samt leverantörstrohet. Ett arbete har påbörjats för att förenkla inköp- 

och avropsprocessen för medarbetare genom att bland annat göra en översyn av den 

befintliga avtalskatalogen, samt framtagning av tydligare rutiner för avtalshantering och 

direktupphandling. 

Trygghet och demokrati 

2019 blev Integrationsenheten en ny enhet för Trygghet och prevention. Syftet med 

omorganisationen var att möta behovet av samordning kring trygghetsarbetet samt att 

arbeta för social hållbarhet och etablera ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka 

tryggheten. I maj flyttades integrationsstödjarna över till socialkontor och 

arbetsmarknadsenhet och i augusti var en trygghets- och preventionssamordnare på plats 

på enheten samt två projektanställda "Brobyggare". 
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2019 beslutades att kommunen skulle få ett nytt Trygghetscenter i Bro och arbetet med 

att etablera ett center har varit fokus under året för att öppnas i början av februari 2020. 

Som ett led i att stärka barn och ungas inflytande i kommunen genomfördes under 2019 

en Demokratidag för dialog mellan unga och beslutsfattare. Under sommaren fick även 

14 ungdomar feriejobb inom ramen för Demokratiskolan. Ett politiskt beslut fattades 

om att etablera ett ungdomsråd i kommunen, ett arbete som påbörjades 2019.  

Kommunen genomförde en rad projekt och samarbeten under 2019, däribland IOP med 

Fryshuset, projekt "Inkludering i Framkant" finansierat av Länsstyrelsen och Projekt 

"Brobyggarna". Kommunen initierade också projekt "Ett bra Bro bättre i samarbete med 

Systerskap i Bro" finansierat av Leder Mälardalen och projekt "Skola för mig" på 

Råbyskolan. 

Säkerhet 

Under 2019 har utbildning och övning för  krisledning och krisledningsnämnd 

genomförts. Varje nämnd har arbetat med Risk- och sårbarhetsanalys. Riktlinjer har 

upprättats för arbetet med krisberedskap 2019-2022. Vidare har kommunen har 

medverkat i den regionala övningen havsörn och en revidering har gjorts av planen för 

extraordinära händelser. 

Funktionen Säkerhetsskyddschef har aktualiserats. Under året har ett arbete påbörjats 

med säkerhetsskyddsanalys i kommunens verksamheter och hur säkerhetsprövningar av 

personal som arbetar med säkerhetskänsliga uppgifter ska göras. Det har även skett 

förberedelser inför totalförsvarsövningen, TFÖ 2020. 

Näringsliv 

Under året genomfördes 34 företagsbesök och 11 företagslotsärenden. Därutöver har 14 

näringslivsaktiviteter anordnats, exempelvis fastigshetsmässan Arena för tillväxt, 

trygghetsevent samt temaluncher. Entreprenörsdagen, där de s.k. UF-företagen ställer 

ut, genomfördes på Upplands-Brogymnasiet den 30 januari 2019. Kommunens 

näringslivsgala, Upplands-Brogalan, genomfördes den 26 april med ett rekordstort 

deltagande (262 personer). 

Nöjd-kund-index-undersökningen ("NKI-undersökningen") av företagsärenden visade 

att Upplands-Bro har NKI 76, vilket är en förbättring jämfört med 2018 (NKI 75). 

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner visade att 

Upplands-Bro tangerade 2018-års rekordnotering: plats 16 av 290. 

Genomförda förstudieuppdrag och planeringsunderlag  

• Förstudie Öster om Kockbacka 

• Förstudie Bro centrum 

• Förstudie utveckling av Lillsjö badplats 

• Förstudie Tibbleviken - tillgänglighet till Mälaren 

• Ytdispositionsstudie Kungsängens idrottsplats. 

• Trafiknätsanalys Bro 

• Färdigställt kartläggning av naturvärden inom tätorterna Kungsängen och Bro. 

• PM Social Hållbarhet 

• PM Ekosystemstjänster 

• PM Täthetsanalys 
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Förvärv: 

Raskeboda 1:1 (Örnässjön) till naturreservatet. 

Beviljade ansökningar statliga medel: 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Ny bäck i norra Gröna dalen”. 

Utredningsfas. 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Restaurering del av Sätrabäcken". 

Framtagande av systemhandling för åtgärder i området 

Förvaltning skog, vatten och naturreservat: 

I samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Kulturmiljövården bildat ett ”skogslag”. 

Där jobbar vi med att med små ekonomiska medel skapa god ekologi, trygghet och en 

tillgänglig vacker kulturmiljö i kommunens tätortsskogar. Det är också en uppskattad 

arbetsform för de som deltar. 

Naturvårdsåtgärder i Björknässkogen genomförda och slutredovisade. (EU-bidrag från 

landsbygdsprogrammet.) 

Slutfört projekt statliga medel: 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggning etapp 3. Ridstigar, 

gränsmarkering, invigning med mera. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

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

 

Kommentar 

För att kommuninvånarna ska känna trygghet i vår kommun har olika typer av 

trygghetsåtgärder genomförts under 2019. Däribland nattvandring, grannsamverkan, 

trygghetsvandringar, väktare mm. För att långsiktigt nå resultat i arbetet har året 2019 

till stor del handlat om att organisera och bygga upp en fungerande samordning av 

arbetet och påbörja ett strategiskt arbete med brottsprevention, våldsprevention, ANDT 

och för social hållbarhet. Den upplevda otryggheten i Upplands-bro kommun är 

fortfarande hög och därför bedöms målet inte vara uppfyllt.  

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel anmälda 
trygghetsrelaterade brott i 
förhållande till antal invånare 

  0,12 0,12  

Kommentar 

Anmälda brott per invånare (2019-års siffror är preliminära från Brottsförebyggande rådet) 

Upplevd trygghet och 
säkerhet i kommunen  54% 41%   

Nämndmål: 
2.1.2 Öka tryggheten i Bro centrala delar 

 

Kommentar 

Arbetet för ett socialt hållbart Bro har varit prioriterat och under året 2019 arbetade 

kommunen aktivt med flera åtgärder i Bro, däribland samarbetet genom en BID 

(Business Improvment District) som bildades i Bro tillsammans med bostadsbolag och 
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näringsliv och kallas "Bro utveckling". Fokus har legat på att få till en trivsam utemiljö i 

Bro, att ha trygghetsvärdar och nattvandrare samt väktare ute och synliga för att öka 

tryggheten. Beslut om att etablera ett Trygghetscenter i Bro är också ett led i arbetet. 

Målet bedöms vara delvis uppnått utifrån de insatser kommunen haft. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

 50    

Kommentar 

Måttet "Nöjd Region Index - Trygghet" fanns inte med i KKiK-undersökningen 2019 

Medborgarbedömning hur 
tryggt det är i kommunen  54% 41%   

Nämndmål: 
2.1.3 Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet 

 

Kommentar 

Att effektivt samordna insatser för att aktivt minska nyrekrytering till 

ungdomskriminalitet är ett arbete som pågår i kommunen och bygger på samverkan 

mellan flera aktörer inom kommunen och externt med såväl polis som andra aktörer. 

Arbetet med effektiv samordning har påbörjats men om effekten varit en minskad 

rekrytering är svårt att avgöra. Målet kan därför inte anses vara helt uppfyllt. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Genomlysningar 
(socioekonomiska faktorer)      

Statistik från Polisen/ 
Socialkontoret      

Minskad droganvändning 
bland ungdomar    6%*  

Kommentar 

*Elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.  

Nämndmål: 
2.1.4 Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas 

 

Kommentar 

Kommunen har aktivt arbetat i nära samarbete med polisen. Förebyggande rådet har 

varit en plattform som samlat polis, räddningstjänst, bostadsbolag och kommunens 

kontor. Kommunen har också haft en god samverkan med civilsamhället och föreningar 

samt näringsliv. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

   Uppnått   
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Övergripande mål: 

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

 

Kommentar 

Under 2019 har kommunen upprättat en så kallad välfärdslots. Funktionen ska 

underlätta för fristående aktörer som vill etablera välfärdsverksamheter i kommunen. 

2019 har detta bland annat inneburit dialog med flera aktörer inom främst skol-, 

förskole, och äldreomsorgsverksamhet. För att öka möjligheten till fristående aktörer att 

etablera sig har även en ersättningsmodell som ger möjlighet till extra hyresbidrag för 

nyetablerade förskolor och skolor i kommunen tagits fram och beslutats av 

kommunfullmäktige. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kommuninvånarna ska 
erbjudas fler alternativ vad 
gäller utförare. 

     

Övergripande mål: 

2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

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

 

Kommentar 

Kvalitetsuppföljning och utveckling sker inom samtliga nämnder. 

En E-tjänsteportal lanserades den 17 december. Tjänsten kommer att underlätta 

vardagen för kommunens invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och 

socialt hållbar lösning som kommer att utvecklas och bli ännu bättre med tiden. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

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

   Uppnått   

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

   Uppnått   
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Övergripande mål: 

2.4 En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
2.4.1 Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat 

till näringslivets förutsättningar 

 

Kommentar 

Kommunens företagslots är en effektiv samordningsfunktion vid företagsetableringar. 

Genom företagslotsen samordnas kommunens relevanta kompetenser och företagen får 

adekvat rådgivning i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Under 2019 

sammanträdde företagslotsen 11 gånger. 

Under 2019 genomfördes den lokala fastighetsmässan Arena för tillväxt för första 

gången. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den 

som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen. Aktiviteten fungerade 

mycket väl och kommer att genomföras ytterligare en gång under 2020. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal nya 
företagsetableringar   166 159  

Kommentar 

Under 2019 registrerades sammanlagt 166 företag (aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och 
kommanditbolag). Det innebär att den trend, där antalet nyregistrerade företag ökar varje år, fortsätter. 

Nämndmål: 
2.4.2 Bostadsutveckling 

 

Kommentar 

Upplands-Bros befolkning uppgår till 29 346 invånare per 31/12-2019. Befolkningen 

har under året ökat med 590 personer vilket motsvarar en befolkningsökning på ca 2% 

vilket innebär att kommunen är under fortsatt hög tillväxt. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal beslut om samråd, 
utställning, granskning och 
antaganden av detaljplaner 

  10 7  

Uppskattat antal bostäder i 
antagna detaljplaner.  300 0 160  

Antal färdigställda småhus 
(egna hem)   11   

Kommentar 

Till och med kvartal 3. 

Antal färdigställda småhus 
(hyresrätt)   0   

Antal färdigställda 
bostadsrätter 
(flerbostadshus) 

  0   
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal färdigställda 
hyresrätter (flerbostadshus)   174   

Befolkningsutveckling  29 200 29 346 28 756  

Nämndmål: 
2.4.3 En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt 

 

Kommentar 

I Upplands-Bro kommun finns en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd. 

Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige under 

2017. 

FÖP 2016 har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och att hela vår kommun 

ska vara attraktiv för boende och företagande. De areella näringarna prioriteras. Den 

framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. 

Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför tätortsavgränsningen och beskriver och 

förtydligar förutsättningarna för, och inriktningen på, den översiktliga planeringen för 

landsbygdens olika delar. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal sökta och beviljade 
bygglov utanför tätort   25   

Andel beviljade bygglov av 
sökta utanför tätort      

Antal bostäder utanför tätort      

Antal boende utanför tätort    2 439  

Kommentar 

Den detaljerade befolkningsstatistiken från SCB presenteras med ett års eftersläpning därför finns ännu inget utfall 
för 2019. 

2.5 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Av kommunstyrelsens nio mål bedöms fyra att vara uppfyllda och fem vara delvis 

uppfyllda. Stora insatser har gjorts även kopplat till de mål som är delvis uppfyllda men 

mål rörande exempelvis trygghet och valfrihet kräver ett långsiktigt arbete för att nå upp 

till. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
kontoret 182 917 47 878 182 996 52 765 -79 4 887 4 808 7 186 

Samhällsbyggna
dskontoret 27 431 19 963 38 189 65 773 -10 758 45 810 35 052 114 800 

Försäljning 
tomträtter 275 3 665 138 1 571 137 -2 094 -1 957 464 

Summa 210 623 71 506 221 323 
120 10

9 -10 700 48 603 37 903 122 450 

3.2 Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av 

tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett 

överskott på 4,8 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 35 mnkr. 

Kommunledningskontoret 

Av kommunledningskontorets överskott redovisar trygghetsåtgärder ett överskott på 5,4 

mnkr vilket beror att processer i utvecklingsprojekten fördröjts vilket kommer åtgärdas 

under efterföljande år. 

Nämnd- och styrelseverksamheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr, vilket i 

huvudsak beror på justering av arvoden samt tillkommande ledarmöten. Resterande 

avvikelse beror på vakanser inom stabsfunktioner. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget överskott på 33,1 mnkr. 

Exploateringsavdelningen visar ett överskott motsvarande ett netto på totalt 35 mnkr. 

Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt 

bl.a. Ringvägen och Bro-Skällsta, investeringsbidrag gällande Mätarvägen samt 

försäljning av Villa skoga. Tomträtterna visar en avvikelse mot budget motsvarande -2 

mnkr. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 2021-06 4 596 1 475 4 596 0 

Summa   4 596 1 475 4 596 0 
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3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Projektet "Brobyggare" syftar till att öka trygghet och social sammanhållning i 

kommunen. Projektet är kommunövergripande och bygger på nära samverkan mellan 

olika kontor, främst mellan avdelningen för trygghet och säkerhet, Kultur och 

fritidskontoret samt integrationsenheten där integrationschefen kommer att vara 

närmaste chef för projektet. Inom projekt ska tre personer rekryteras som ”Brobyggare” 

med olika målgrupper och inriktningar; Civilsamhället och det lokala föreningslivet, 

föräldrar och viktiga vuxna samt Barn- och ungas inflytande.  

Projektet Insteget riktar sig till ungdomar 15-24år i Upplands-Bro Kommun och syftar 

till att främja egen sysselsättning och ökad livskvalitet för individen. På sikt bidrar även 

projektet till ökad trygghet, mindre utanförskap och riskbeteenden hos ungdomar. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 
Ombudgeteras 

till 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Internleasade datorer till 
verksamheten   6 585    

Investeringsram KLK 2 730  38 2 730 2 692 2 690 

Bredbandsutbyggnad 1 000 60 20 940 920 920 

Fortsatt utbyggnad IT 4 504  4 520 4 504 -16 0 

Översyn furuhällshuset 750 549  201 201 200 

Ökad digitalisering 14 087   14 087 14 087 0 

Ekhammar 4:125 0 0 5 305 0 -5 305 0 

Upplands-Bro Ekhammar 7:18 0 0 5 204 0 -5 204 0 

Viby 19:34 0 0 2 700 0 -2 700 0 

Lillsjö-Örnäs allmänna 
anläggningar 0 692 2 056 0 -2 056 0 

Restaurering Lejondalssjön 3 000 435 20 2 565 2 545 2 545 

Vägrenoveringar 
naturreservat 400 392 40 0 -40 0 

Utveckling av Tibbleviken 0 -135 196 0 -196 0 

Restaurering del av 
Sätrabäcken 0 0 -236 0 236 0 

Ny bäck i norra Gröna dalen 0 0 -270 0 270 0 

Våtmark vid Lejondalssjön 0 -270 21 0 -21 0 

Våtmark vid Örnässjön 0 -270 5 0 -5 0 

Agresso Tid och Projekt 200 0 -18 182 200 0 

Summa 26 671 1 453 19 601 25 209 5 608 6 355 
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3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Internleasade datorer till verksamheten 

Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 

finansieras genom verksamheternas driftbudget, som interna IT-kostnader, därav finns 

det ingen investeringsbudget. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned. 

Fortsatt utbyggnad IT 

Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim. 

Under 2019 har bland annat ett arbete inletts med att förnya kommunens Wifi-nät. 

Insatser har gjorts för höja säkerheten, exempelvis i kommunens mobiltelefoner och 

utveckla manageringslösningen för ett till ett datorer. Årlig avsatt post i 

investeringsbudgeten. 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggningar  

Etapp 3 färdigställd. Ridstigar, gränsmarkering, invigning med mera. 

Restaurering Lejondalssjön 

Lejondalssjön kommer att restaureras för att förbättra vattenkvaliteten. Sjön är övergödd 

och det är höga halter av fosfor i bottenvattnet som bidrar till algblomningar. Den 

restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastiskt men den kapaciteten är nu 

förbrukad. Lejondalssjön behöver uppnå god ekologisk status senast 2021 enligt 

vattendirektivet. 

Utveckling av Tibbleviken: Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och 

rekreativa åtgärder vid Tibbleviken. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag 

LONA. 

Restaurering del av Sätrabäcken 

Naturvärden har utretts och ett restaureringsförslag med gestaltningsskiss tagits fram. 

Projektet ska konkretisera det framtagna förslaget och ta fram en systemhandling för 

åtgärder i området. Syftet är främst att klara höga vattenflöden genom fördröjning med 

meandring och svämplan, samtidigt som biologisk mångfald gynnas. 90 % av 

kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 

Ny bäck i norra Gröna dalen 

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för att göra om en cirka 2 km lång 

sträcka av ett kulverterat vattendrag i norra Gröna dalen, till en naturlig bäckmiljö med 

svämplan. Syftet är bl.a. att fördröja vattenflödet och gynna biologisk mångfald. 

Vattenflöde och möjliga volymer ska beräknas och en illustrationsplan med 

åtgärdsförslag tas fram. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 

Våtmark vid Lejondalssjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid 

Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 

Våtmark vid Örnässjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 

90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA. 
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3.7 Exploateringsredovisning 

  Upparbetat 2019 Totalt till och med 2019-12-31 

Exploateringsprojekt Drift Mark 
Investeri

ng Drift Mark 
Investeri

ng Totalt 

 Norrboda (HSB)  -66,0  -196 2 347 0 -2 150 197 

NORRBODA - Brunna 
verksamhetsområde 7 423  14 590 48 996 0 -802 48 194 

Ringvägen 16 902  -6 302 60 982 -460 -24 887 35 635 

Äldreboende Lillsjöbadväg 0   -785 0 0 -785 

Förskola Lillsjö badväg 2 444  -71 15 252 0 -146 15 106 

Gamla brandstationen i Bro 
- VA 0   24 0 -53 -29 

Gamla brandstationen i Bro 
- allmänna anläggningar -1 207  1 329 55 0 92 147 

Kockbacka finplanering -6  -142 51 924 -1 870 -54 885 -4 831 

Blommans förskola Finnsta 11  -640 162 0 52 214 

Trädgårdsstaden i Bro Dp1 -681  -15 073 -21 339 -9 399 -22 216 -52 954 

Hästsportanläggning Önsta 0  -92 22 0 -92 -70 

Tegelhagen -564  -9 299 -1 172 0 -9 653 -10 825 

Granhammarsvägen etapp 2 -172  -2 254 -172 0 -2 424 -2 596 

Skällsta industriområde 8 741  0 9 713 -1 913 -1 305 6 495 

Jursta 3:14    -467 0 -112 -579 

Högsbytorp 118  -31 118 0 -31 87 

Avslutade projekt:        

Anslutningsväg E18    -202  -10 045 -10 247 

Brunna industriområde 6 717  -6 722 3 411 -2 700 -8 404 -7 693 

Råbyskog LSS boende 0  0 2 950 0 -4 893 -1 943 

Ålsta Aspvik -1 280  976 -3 343 0 0 -3 343 

        

Summa 38 380,0  -23 927 168 476 -16 342 -141 954 10 180 

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning 

Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark. 

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Byggnation av passage under E18 

pågår. Väntas klart under 2020. 

Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på 

Ringvägen. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter 

husbyggnationerna. 

Förskola/äldeboende Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid förskolan 

och Lillsjöbadet pågår. Väntas klart under 2020. 

Gamla brandstationen i Bro: Byggnation av allmänna anläggningar slutförda under 

2019. 

Kockbacka finplanering: Inga byggnationer under 2019. Asfaltering av villagator 

planeras under 2020. 
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Blommans förskola Finnsta: Byggnation av allmänna anläggningar och parkering 

pågår, Väntas klart under 2020. 

Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Första spadtaget för genomförande av detaljplanen. 

Byggstart av ny infartsparkering, VA och tillfartsväg pågår och väntas klart 2020. 

Upphandling av markförstärkning av gator har genomförts. Projektering av allmänna 

anläggningar pågår, upphandling under våren 2020 och byggstart planeras under 2020. 

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. 

Tegelhagen: Byggnation av etapp 1 av huvudgatan pågår. Projektering av allmänna 

anläggningar och annan infrastruktur av etapp 2 och 3 av huvudgata och allmänna 

anläggningar pågår. Under 2020 planeras upphandling av entreprenör av etapp 2 och 3 

genomföras och förväntad byggstart 2020/2021. 

Granhammarsvägen etapp 2: Projektering och upphandling av entreprenör för  

ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet har genomförts under 

2019. Byggstart våren 2020. Förväntad byggtid ca 2 år. 

Skällsta industriområde:  (ta bort) 

Jursta 3:14: Slutbesiktat och klart. 

Högsbytorp (ta bort) 

Avslutade projekt: 

Anslutningsväg E18 

Brunna industriområde 

Råbyskog LSS boende 

Ålsta Aspvik 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 

framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 

Avseende bygglov präglas perioden av en stabiliserad byggmarknad gällande volymer 

och typer av ärenden jämfört med föregående år. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 

lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 

alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 

riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 

nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 

det sju avdelningar: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska 

avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och 

miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 4 138 7 099 1 904  

Nämndens budgetavvikelse 1 411 -1 659 3 219  

Antal månadsavlönade personer 29 24 19  

Varav antal tillsvidareanställda personer 25 23 18  

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har under året ökat från 23 till 25 personer 

varav 

 Bygglov - 12 medarbetare (+1) 

 Miljö - 11 medarbetare (+1) 

 Livsmedel, alkohol och tobak - 2 medarbetare (-) 
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1.4 Viktiga händelser under året 

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen 

(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Lagen innebär att blir förbjudet att röka på uteserveringar och att tobaksförsäljare måste 

ansöka om nya tillstånd. Tidigare var det anmälan, men med nya lagen blir det först en 

utredning om man är lämplig att sälja tobak. 

Andra viktiga händelser under perioden är 

 Lagändring gällande tidsfrister och reduktion av bygglovsavgifter. 

 Tekniska samråd och utförande gällande Tegelhagen. 

 Bygglov för ICA fastigheters etablering av e-handelslager i Brunna (Örnäs, 

Viby). 

 Slutbesked för åtgärder på Torget i Kungsängen. 

 Byggsanktionsavgifter och uppföljande tillsyn enligt Plan- och bygglagen. 

 Bygglov för flerfamlijshus, radhus och parhus i Tegelhagen. 

Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2019: 

 Löpande uppföljning kring kraftvärmeanläggningens uppstart till provdrift 

 Samråd kring uppstart av fjärrvärmeledningen. 

 Remiss angående vattenverksamhet inom Tegelhagens planområde med bad- 

och fritidsbåtsbryggor 

 Tillsynsmöte gällande konstgräsplaner och lekplatser med avseende på spridning 

av mikroplaster, ny lagstiftning på gång. 

 Prövningar och uppföljning av exploateringsprojekt inom Tegelhagen 

 Tillsyn och prövning av masshantering 

 Återremiss lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 

 Framtagande av nya föreskrifter om avgift för prövning och tillstånd med stöd 

av miljöbalken, strålskyddslagen och lag om sprängämnesprekursorer. 

 Nya bestämmelser om hantering av avfall 

 Under våren har rekrytering och anställning av vikarierande miljöinspektörer till 

tre föräldraledigheter genomförts. Avdelningen har utökats med en 

hälsoskyddsinriktad miljöinspektör. 

 Kvalitetssäkring och registervård av ärendehanteringssystemet Castor. 

Nöjd-kund-index (NKI) 2018 (Redovisas i april 2019) 

Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 

Stockholm Business Alliance. Alla företag (AB, HB, KB och enskilda firmor) som har 

ett avslutat myndighetsärende inom något av de sex undersökta myndighetsområdena 

får möjlighet att delta i undersökningen 

Upplands-Bro kommun placerar sig i topp över service. Resultatet, nöjd-kund-index 

(NKI), ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som fjärde bästa 

kommun i Stockholms län. Förra året låg kommunens NKI på 75. 

Resultatet från undersökningen visar att Upplands-Bro kommun är bäst i Sverige på att 

ge service till företag inom kategorin livsmedelskontroll. Betyget 92 är högst i Sverige. 

Förra året fick kommunen poängen 80 i samma kategori. I kategorin bygglov placerar 

sig Upplands-Bro som näst bästa kommun i Stockholm med en poäng på 71. Endast 
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Norrtälje kommun lyckades bättre med en poäng på 75. 

De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

 Brandskydd: 79 

 Bygglov: 71 

 Miljö – och hälsoskydd: 64 

 Livsmedelskontroll: 92 

 Serveringstillstånd: 96 

 Sammanlagd poäng: 76 

Svenskt näringsliv 

Svenskt Näringsliv har även en annan ranking än NKI som värderar företagsklimatet i 

Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva 

företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt bland vilka 

kommunens myndighetsutövning inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde ingår. 

I Svenskt Näringslivs årliga ranking 2019 så får kommunen en fortsatt toppnotering i 

nationell ranking. För andra året i rad placerar sig Upplands-Bro kommun på plats 16 av 

290 kommuner i Sverige. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.1.1 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kundnöjdhet bygglov  81 71 71  

Kommentar 

Målet att uppnå 81 för bygglov var högt satt efter det höga resultatet för 2017. Vi ligger trots nedgång högt i 
förhållande till länets kommuner. 

Kundnöjdhet (NKI företag), 
miljö- och hälsoskydd  66 64   

Kommentar 

Utfall 64 är godkänt utifrån uppsatt mål 

Kundnöjdhet (NKI företag), 
livsmedel  85 92 80  

Kundnöjdhet (NKI företag), 
servering  94 96 94  

Nämndmål: 
2.1.2 Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet 

och kvalitet 

 

Kommentar 

12 dagar är medelvärde för handläggningstid för bygglov och anmälan efter komplett 

ansökan under året 2019. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Handläggningstid för 
bygglov (medelvärde)  3 Veckor 2 Veckor 3 Veckor  
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Övergripande mål: 

2.2 En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
2.2.1 Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är 

trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal bygglovsansökningar  300 277   

Kommentar 

För helår 2019: 

Bygglovsansökningar 277 

Anmälan om byggåtgärd 85 

Förhandsbesked 11 

Startade tillsynsärenden 39 

Byggrätter för småhus har förbrukats i hög grad och därmed också ansökningar om bygglov för dessa mindre 
åtgärder. Vi har dock ett stort antal mer komplicerade ärenden gällande Tegelhagen och Viby/Örnäs-området under 
perioden. 

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bygg-och miljönämnden har sammantaget en god uppfyllelse av sina mål och uppdrag. 

Svaren från kommunens årliga serviceundersökning visar att företagare i Upplands-Bro 

anser att kommunens service håller en fortsatt hög nivå. Nöjd-kund-index (NKI) ligger 

på 75, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som bästa kommun i 

Stockholms län. 

De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I 

den senaste undersökningen upplevde företagen en försämrad service på bygglovsidan 

men i år har det vänt. Bygglov i Upplands-Bro kommun ligger bäst i länet på service till 

företag och på 3:e plats i rankingen. 

Över längre tid syns en tydlig förbättring sedan kommunen började med att göra NKI-

undersökningar. 2007 låg NKI på 66 och sedan 2013 har Upplands-Bro nått 70 eller 

bättre varje år med 79 som bästa resultat 2015. NKI-undersökningar görs regelbundet av 

majoriteten av Sveriges kommuner där det gemensamma målet för Stockholmsregionen 

är NKI 70 eller bättre. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 9 296 8 491 8 734 9 877 562 1 386 1 948 -2 419 

Miljö 7 341 3 211 7 677 3 048 -336 -163 -499 787 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  1 716 1 102 1 846 1 194 -130 92 -38 -27 

Summa 18 353 12 804 18 257 14 119 96 1 315 1 411 -1 659 

3.2 Ekonomisk analys 

Nämnden i helhet 

Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett överskott på 1 411 tkr i förhållande till 

budget. Intäkterna är 1 315 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna är 95 tkr lägre än 

budgeterat. 

Resultatet är därmed bättre än det prognostiserade resultatet som redovisades vid 

uppföljningen vid tertial 2. 

Bygglov 

Bygglovsverksamheten visar ett överskott på 1 948 tkr i förhållande till budget. 

Kostnaderna för bygglovsverksamheten är något lägre än budget och utgörs i huvudsak 

av personalkostnader och har varit något lägre än budget pga föräldraledigheter. 

Extraordinära intäkter har under året inkommit ifråga om ett specifikt sanktionsärende. 

Därutöver har större intäkter tillkommit  i bygglovsärenden avseende logistikbyggnader 

i Brunna samt utbyggnaden av bostäder i Tegelhagen. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 medarbetare. 

Miljö 

Miljö visar ett underskott på -499 tkr i förhållande till budget beroende av något lägre 

intäkter  samt högre personalkostnader än budgeterat. 

Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 medarbetare. 

Livsmedel 

Livsmedelsavdelningen visar ett resultat i balans förhållande till budget. 

Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 medarbetare. 
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3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

       

       

Summa       

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Digitalaarbetsprocesser och 
e-tjänster och E-arkiv 2 041 978 1 048 1 063 15 15 

Summa 2 041 978 1 048 1 063 15 15 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Av den totala investeringsramen på 1 063 tkr har vi använt 1 048 tkr under 2019. 

Under verksamhetsåret har arbetet med digitalisering av bygglovsarkivet 

påbörjats.Fortsatt digitalisering av bygglovarkivet avses fortsätta under 2020. 

Följande e-tjänster har implementerats och driftsatts 

 ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov 

 ansökan om förhandsbesked 

 ansökan om strandskyddsdispens 

 anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd 

 anmälan om installation om eldstad 

 anmälan om installation av oljeskiljare 
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Inledning 

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har sedan 1 januari 2008 en gemensam familjerätt 

under en gemensam nämnd. Järfälla är värdkommun. Familjerätten ingår organisatoriskt 

i Järfälla kommuns socialförvaltning och det övergripande ansvaret för ledning och 

administration ligger på avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg. 

Verksamheten leds av en enhetschef. 

Ansvarområde och organisation 

Familjerättens verksamhet regleras i huvudsak av föräldrabalken och socialtjänstlagen. 

Merparten av verksamheten består av myndighetsutövning. 

Verksamhetens ansvarsområden omfattar: 

– Utreda och fastställa faderskap/föräldraskap, väcka och föra talan i domstol i mål om 

faderskap samt i vissa fall lägga ner påbörjade utredningar om faderskap. 

– Lämna upplysningar till domstol i mål om barns vårdnad, boende och umgänge. 

– På uppdrag av domstolen genomföra utredningar gällande barns vårdnad, boende och 

umgänge. 

– Genomföra samarbetssamtal – frivilliga eller på remiss av domstol. 

– Verkställa domstolsbeslut om umgängesstöd. 

– Besluta om eventuellt godkännande av juridiska avtal gällande vårdnad, boende och 

umgänge. 

– Utreda ansökningar om medgivande för internationell adoption. 

– På uppdrag av domstol genomföra adoptionsutredningar. 

– Pröva samtycke till fortsatt adoptionsförfarande. 

– Uppföljning av adoptionsärenden. 

Viktiga händelser under året 

Samtliga medarbetare deltog i mars månad i familjerättssocionomernas årliga konferens 

som denna gång ägde rum i Gävle.  Dessa s.k. familjerättsdagar är ett viktigt forum för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området. 

Två medarbetare har av Upplands-Bro kommun bjudits in och deltagit i utbildning i 

metoden ”Signs of Safety”. Övriga medarbetare har tidigare gått utbildning och även 

arbetat praktiskt utifrån metoden, som bedöms vara användbar bl.a. inom 

riskbedömningar i vårdnadsutredningar. Under våren infördes regelbundna 

strukturerade ärendedragningar i vårdnadsärenden där samtliga medarbetare deltar.  En 

intern metoddag hölls under våren med bl.a. ”Signs of Safety” som ett tema. En 

planeringsdag ägde rum under hösten med fokus på framförallt arbetsmiljöfrågor samt 

barns delaktighet med anledning av att barnkonventionen blir lag. Temat 

barnkonventionen blir lag genomsyrade också årets IFO-dag som ägde rum under 

hösten. 

Ett samverkansmöte har under året ägt rum med Attunda tingsrätt där bl.a. arbetet enligt 

modellen ”konflikt och försoning” har dryftats och följts upp. Två samverkansmöten 

med övriga familjerättsverksamheter i Norrort har ägt rum. Enhetschef har därtill haft 

återkommande samrådsmöten med motsvarande funktioner i de två övriga 

sammanslagna familjerättsverksamheterna i Norrort. Utvecklingsarbete inom 



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 4. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Familjerättsnämnden

 

Verksamhetsberättelse år 2019 3(5) 

 

 

framförallt områdena adoption och umgängesstöd har stått högt på agendan och ett 

resultat är ett framgångsrikt samarbete kring utbildning för blivande adoptivföräldrar. 

I samarbete med Järfälla kommuns servicecenter har befintliga lathundar och 

informationsmaterial reviderats för att effektivisera och kvalitetssäkra brukarnas initiala 

kontakt med verksamheten. 

Ett utvärderingsverktyg för att mäta resultat inom området samarbetssamtal har arbetats 

fram och börjat användas under hösten. Målsättningen är att ett första resultat ska kunna 

tas fram under 2020 och fungera som underlag för fortsatt metodutveckling. 

Rutiner inom området umgängesstöd har ytterligare utvecklats och ett antal nya 

potentiella umgängesstödjare har knutits till verksamheten. Detta för att minska 

sårbarheten och öka möjligheten att anpassa stödet utifrån individuella skillnader, t.ex. 

språk och kön. 

Ärendeinflödet har fortsatt att ligga på nivå jämförbar med förra året. Antal 

faderskapsärenden och barn som varit aktuella i samarbetssamtal har minskat något, 

medan antalet vårdnadsutredningar och yttranden till domstol har ökat något. Det rör sig 

om marginella skillnader som sannolikt förklaras med naturliga variationer. Både 

väntetider för samarbetssamtal och handläggningstider för övriga ärenden har kunnat 

hållas på en rimlig nivå, vilket också bekräftas i dialog med motsvarande verksamheter i 

regionen. 

Verksamheten har inte haft någon personalomsättning under året, dock tillfälliga 

vakanser på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledighet. Dessa har inte fullt ut täckts 

upp av vikarier vilket resulterat i behov av extern utredningshjälp under årets sista del, 

dock i begränsad omfattning. 

Någon medarbetarundersökning har inte genomförts under året. Andra 

arbetsmiljöundersökningar som gjorts under året visar dock på ett gott resultat. 

Medarbetarna trivs, upplever delaktighet och möjlighet till utveckling. Den för 

verksamheten befintliga handlingsplanen gällande arbetsmiljö har följts upp och 

reviderats. 

 

Kvalitetsredovisning 

Väntetiderna har varit förhållandevis korta under året. Målet gällande umgängesstöd är 

uppfyllt och tidigare års mål gällande väntetider för samarbetssamtal är också i stort sett 

uppnått. Resultat avseende samarbetssamtal (82 procent upplever sig hjälpta) är bra 

jämfört med riksgenomsnittet som historiskt har legat på omkring 70 procent. De av 

domstolen fastställda handläggningstiderna i vårdnadsärenden har med få undantag 

kunnat hållas, vilket är ett gott resultat jämfört med andra jämförbara verksamheter i 

regionen. Tillfälliga vakanser under året har i mycket begränsad omfattning behövt 

kompenseras med inköp av extern utredningshjälp. Verksamheten har en normal 

bemanningsgrad, eller t.o.m. något lägre än jämförbara verksamheter i regionen. 

Årets brukarundersökning visar att samtliga tillfrågade är nöjda med bemötandet. Inom 

samtliga områden som undersökningen omfattar uppnås resultatet 90 procent eller 

högre. 
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Omvärld och framtid 

Betydande variationer i volymer är inte att förvänta under resten av året utifrån idag 

kända faktorer. Andelen faderskapsärenden kan förväntas öka i måttlig takt beroende på 

befolkningsökningar. Detta bedöms på sikt att till viss del kunna kompenseras av 

planerade digitaliseringar inom området, bl.a. som följd av kommande lagändringar. 

De förebyggande delarna i verksamheten såsom samarbetssamtal och olika råd- och 

informationsinsatser behöver stå i fokus för att motverka kostsam och, för alla 

inblandade, energikrävande myndighetsutövning. 

Samhällsutvecklingen när det gäller alternativa familjebildningar har gått i snabb takt de 

senaste åren, t.ex. inom adoptionsområdet samt olika typer av surrogatarrangemang 

vilket ställer krav på omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Inom området 

faderskap har en stor andel ärenden anknytning till andra länder vilket också kräver 

särskilda kunskaper. 

Intresset för olika typer av enskilda adoptioner från utlandet förefaller också öka. 

Metodutveckling på kortare sikt kommer att fokusera på barns delaktighet i 

verksamheten, bl.a. utifrån barnkonventionen, samt olika samverkansformer med andra 

som kommer i kontakt med målgruppen. Andelen ärenden från domstol med inslag av 

relationsvåld har ökat kraftigt de senaste åren och trenden bedöms fortsätta vilket i sin 

tur genererar behov av delvis förändrade arbetssätt. Metoder för samarbetssamtal är ett 

ständigt utvecklingsområde. 

Medarbetarfrågor och personalförsörjning kommer alltjämt att vara ett fokusområde 

som behöver följas upp. Det är av yttersta vikt att verksamheten håller tillräckligt hög 

bemanningsgrad för att kunna upprätthålla rättssäkerhet och bedriva hållbart 

utvecklingsarbete. 

 

Mål och resultat 

Nämndmål: Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar till ett 

bättre liv. 

Indikatorer: 

• Samtliga beslut om umgängesstöd ska verkställas inom 3 veckor. Resultat = 100 

procent 

• Barn i pratbar ålder ska erbjudas informationssamtal i samband med 

umgängesstöd. Resultat = 66 procent 

Indikatorerna är nya för 2019 och kvarstår för 2020. Rutiner för att prata med barn som 

är föremål för insatsen umgängesstöd behöver förbättras. 16 barn har varit föremål för 

insatsen under 2019, de flesta fem år gamla eller yngre. Förberedelsetiderna har varit 

korta och löptiderna varierande – från några enstaka umgängestillfällen till ett helt år. 
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Ekonomi 

  

Mnkr Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse Utfall 2018 Utfall 2017 

Kommunbidrag 5,0 5,0 0,0 4,4 4,5 

Externa intäkter 1,8 2,0 0,2 1,8 1,7 

Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 6,8 7,0 0,2 6,2 6,2 

Kostnader      

Personal – 5,3 – 4,8 0,5 – 5,0 – 4,9 

Entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lokalkostnader – 0,2 – 0,2 0,0 – 0,2 – 0,2 

Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader – 1,3 – 2,0 – 0,7 – 1,0 – 1,7 

Summa kostnader – 6,8 – 7,0 – 0,2 – 6,2 – 6,8 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,6 

  

Investeringsredovisning 

  

PROJEKT BUDGET 2019 Bokslut 2019 Prognos 2019 DIFFERENS 

Ersättningsinventarier 150 0 150 150 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden är ny nämnd 2019. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 

En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd med 5 

miljoner kronor. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 

prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få 

en god utbildning eller meningsfull sysselsättning. 

Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet har varit 

prioriterat. 

Under hösten delade nämnden för första gången ut ett kvalitetspris. Priset ges till 

personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens 

utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom 

kvalitetspriset. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har under 2019 ansvarat för Arbetsmarknadsenheten, 

Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och 

gymnasieskola. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 

En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 

prioriterad verksamhet. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 

Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 

Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för 

vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter). 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 196 225    

Nämndens budgetavvikelse -8 550    

Antal månadsavlönade personer 224    

Varav antal tillsvidareanställda personer 187    

1.4 Viktiga händelser under året 

Kvalitetspris 

Under hösten 2019 delade nämnden för första gången ut sitt kvalitetspris. 

Gymnasieskola 
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Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen har startats på 

Upplands-Brogymnasiet. 

Vuxenutbildningen 

Auktorisation 

1 juli 2019 övergick Vuxenutbildningen till auktorisation som upphandlingssätt för att 

komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. De flesta av de externa 

anordnare som Vuxenutbildningen tidigare hade individuella avtal med valde att 

auktorisera sig samt att utbudet har ytterligare kompletterats med fler aktörer. 

Auktorisationsmodellen har inneburit en större valfrihet för den enskilde att söka 

utbildningar hos olika anordnare och det finns nu möjlighet att välja samma 

utbildningar hos flera. 

Samtliga ansökningar som inkom i och med övergången till nytt upphandlingssystem 

behandlades innan kursstart och innebar inga hinder för kommunmedborgare att söka 

utbildningar inför höstterminen. 

Jobbspår SFI 

Jobbspåren inom SFI kommer utvecklas vidare för att anpassas till det lokala 

näringslivets behov för att öka chanserna till språkinlärning, integration och 

egenförsörjning. 

Arbetsmarknad 

Projektet Kom i Jobb har startat i samarbete med Vuxenutbildningen -

 Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är minskat 

ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Kom i jobb projektet har 85 personer som uppfyller villkoren och är 

beviljade insatser för att stärka arbetsförmågan: 8 st är i anställning, 5 st har utretts av 

arbetspsykolog och styrs mot annan insats, 3 st har påbörjat studier. Övriga deltagare 

har aktiva kontakter med arbetskonsulenterna på Jobbcenter. Projektet fortgår under 

2020. 

Ferieungdomar 

En nyhet för 2019 var möjligheten att erbjuda ferieanställning hos privata aktörer med 

handledarstöd. Nytt är också att ferieanställningen kan förläggas under hela året. Det 

finns 400 platser. Totalt sökte 465 ungdomar feriearbete. 324 st ungdomar anställdes för 

feriearbete i kommunal verksamhet. Inför nästa säsong ska ett närmare samarbete ske 

med näringslivskontoret och de lokala företagen för att öka chansen för ungdomar att få 

ett arbete bland företagen. 

KAA  

Projektet Insteget i gång och projektet Studiebron är beviljat för 2020. Dessa ska vara 

en möjlighet att förbereda återgång till utbildning eller slutförande av tidigare studier. 

Under 2019 har 20 st ungdomar återvänt till gymnasiet, 28 st har gått till anställning och 

28 st läser på folkhögskola eller eftergymnasial utbildning. Målgruppen för KAA under 

2019 har varit 130 - 250 individer och varierat under året. 

Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 

feriejobba under hela året. 

Extratjänster 



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 5. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019 5(10) 

 

 

Anställningstiden för Extratjänster kan högst uppgå till ett år, för 2020 har 

Arbetsförmedlingen tilldelat kommunen 17 platser inom Extratjänst. De vars Extratjänst 

löper ut coachas aktivt vidare till anställning eller annan insats. 

Per december 2019 var 22 st anställda inom Extratjänster. 

Åter i arbete 

Samtliga platser (10 st) är tillsatta. 

En mer omfattande kartläggning kring långtidssjukskrivna personers arbetsförmåga har 

påbörjats i samarbete med Socialkontoret. Syftet är att för individen få rätt ersättning 

och påbörja ev vidareutredningar där så föreligger. Även projektet Kom i jobb har under 

2019 utvecklat kartläggning av insatser för gruppen som kan omfattas av Åter i arbete. 

Ungdomstjänst 

Minderåriga som begått brott ska avtjäna samhällstjänst inom Arbetsmarknadsenheten 

via uppdrag från Socialkontoret. Under 2019 har 12 individer genomgått påföljd. 

Daglig verksamhet 

Ny arbetsplats Palmen öppnade i april för personer med funktionsvariation där 6 st 

personer arbetar. Ett samarbete med externt företag inom återvinning av datautrustning 

har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag. Flera nya kontakter har tagits med lokala 

företag i syfte att erbjuda andra arbetsplatser och uppgifter utifrån individens behov. Ett 

exempel är Biltema där ett etablerat samarbete lett till att 6st personer har fått ny 

arbetsplats 5 dagar i veckan. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

Nämndmål: 
2.1.1 Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Enkätundersökning bland 
elever på gymnasieskolan  100% 75% 74%  

Enkätundersökning bland 
elever på vuxenutbildningen  100% 95% 95%  

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.2.1 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild 

fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, 

sysselsättning och integration 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andelen personer i 
arbete/sysselsättning ska 
öka 

 100% 33%   

Andelen ungdomar som 
kommer i sysselsättning 
genom KAA 

 100% 58%   

Gällande andelen personer i arbete/sysselsättning är dessa beräknade på de personer 

som gått till anställning eller studier efter insats inom Arbetsmarknadsenheten. Totalt 

sett har 80 individer avslutats under 2019. Andra avslutsorsaker: annan insats, 
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Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan, uppdragsbeställning avslutad. 

Nämndmål: 
2.2.2 Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andelen med examen från 
gymnasieskolan inom 3 år 
(alla elever skrivna i 
kommunen) 

 100% 58% 59%  

Andelen med examen från 
UBG inom 3 år  100% 69% 54%  

Genomsnittlig betygspoäng 
hos avgångseleverna (alla 
elever skrivna i kommunen) 

 20 14 14  

Genomsnittlig betygspoäng 
hos avgångselever UBG  20 13 13  

Andelen elever som är 
behöriga till högskola efter 
studier på 
högskoleförberedande 
program. 

 100% 72% 65%  

Kommentar 

Gymnasieelever folkbokförda i Upplands-Bro inom 4 år på högskoleförberedande program 

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Trygghetsmålet är inte uppnått och här behöver arbetet fortsätta, främst inom Upplands-

Brogymnasiet. 

När det gäller andelen elever med examen inom 3 år så ser vi en klar förbättring från 

föregående år. Målet 100 % är näst intill omöjligt att nå, men förhoppningsvis kan 

andelen fortsätta öka kommande år. 

Den genomsnittliga betygspoängen har inte heller ökat men bör kunna förbättras i 

framtiden. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 279 218 
157 47

9 288 559 
159 87

1 -9 341 2 392 -6 949 -5 330 

Gymnasiesärskol
a 10 772 252 10 084 205 688 -47 641 1 631 

Arbetsmarknads-
insatser 28 509 10 514 30 270 10 293 -1 761 -221 -1 982 -1 219 

Daglig 
verksamhet 18 237 530 20 917 953 -2 680 423 -2 257 -650 

Vuxenutbildning 34 878 15 165 36 772 19 056 -1 894 3 891 1 997 4 368 

Summa 371 614 
183 94

0 386 602 
190 37

8 -14 988 6 438 -8 550 -1 200 

3.2 Ekonomisk analys 

Gymnasieskola 

Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 

skolpengar för dessa elever redovisar här. 

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott med - 6 949 tkr vid årets slut. Den 

främsta anledningen är Upplands-Brogymnasiet organisation är för stor i förhållande till 

antalet elever.  Ekonomin tillåter inte lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i 

för små undervisningsgrupper på skolan. Utbudet stramades därför upp från läsåret 

2019/20. 

En åtgärdsplan upprättades för Upplands-Brogymnasiet. Åtgärder i sammanfattning: 

 Neddragning med 12 heltidstjänster. 

 Ökad undervisningstid för lärare. 

Gymnasiesärskola 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola 

Antal elever var i genomsnitt 18. Verksamheten redovisar ett överskott med 641 tkr på 

grund av lägre genomsnittlig kostnad per elev. 

 

Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsenheten gör ett underskott på -1982 tkr. Det negativa resultatet beror till 

allra största delen (-1551 tkr) på kostnader för transporter. Det har funnits ett 

investeringsbehov i fordon och chaufförer. Transportenheten kommer delas upp för att 

tydliggöra kostnader och lättare debitera för utförda körningar (DV, Kostenheten och 

Förebyggande enheten). Andra möjliga intäktsvägar undersöks (skoltransporter). 

Det övriga underskottet beror på uteblivna medel från Arbetsförmedlingen gällande 
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feriejobben samt delfinansiering av projektet Åter i arbete från AME. 

Daglig verksamhet 

Daglig Verksamhet gör ett underskott på -2257 tkr. Resultatet beror i huvudsak på tre 

orsaker. 

Volymökningar (fler deltagare) resulterar i ökade transportkostnader och 

personalkostnader. Vidare så har de gamla fordonen, 3 st, bytts ut under året mot nya. 

Utifrån behov öppnat ny verksamhet där budget saknas för lokal och personal. 

Investerat nytt V/A i befintlig fastighet, Bergvik. En översyn av transporten nödvändig 

för att minska behovet av körningar samt att flytta transport från Daglig Verksamhet 

skulle minska underskottet med 1 500 tkr. Transporter mellan arbetsplatsen och 

bostaden är ingen skyldighet i laglig mening och ligger utanför Daglig Verksamhet. 

Utökning av budgetram är nödvändig för att täcka driften av ny verksamhet. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen gör ett positivt resultat på 1 997 tkr, främst beroende på tilldelning 

av sökta statsbidrag. Inkomstsidan gällande statsbidrag är svårberäknad då det är 

beroende på antalet sökanden samt vilken typ av utbildning de söker. 

  

  

  

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 2 396 7 200 0 

Insteget 201808 202012 3 360 1 350 3 360 0 

Kom i jobb 201903 202012 3 800 1 564 3 800 0 

Studiebron 201908 202012 1 800 0 1 800 0 

Summa   16 160 5 310 16 160 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Hållbar skola 
Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid 

projektets slut 2021. 

Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  

Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av 

Arbetsmarknadsenheten. 

Kom i jobb 2019/2020 

Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja 

sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten. 

Studiebron 
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Planeras starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan. 

Drivs av Arbetsmarknadsenheten. 

  

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Gymnasieskolan 1 247 0 541 1 247 706 706 

Daglig verksamhet 200 100 299 200 -99  

Summa 1 447 100 840 1 447 607 706 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på UBG och Daglig 

verksamhet. Vissa investeringar gällande kök har ombudgeterats till 2020. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten 

med trygghet, valfrihet och jämnställdhet i fokus. 

 Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter. 

 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 

Kulturskolans område. 

 Nämndens verksamheter ska vara jämnställda. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 

Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare 

struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämnens verksamheter är 

viktig för kommunens attraktionskraft och kommuninvårnanas livskvalité. Två stora 

projekt, den nya sporthallen i Kungsängen är påbörjad och Aktivitetsparken i Råby är 

nu klar. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 

på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 

trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 

Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 

områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, 

bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 

som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och 

offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 

medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och 

kulturscen samt fritidsavdelningen med förening  och anläggning, simhall och unga. 

Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila 

samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för 

alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men 

med koncentration till Kungsängen och Bro. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 84 975 82 440 73 083  

Nämndens budgetavvikelse 1 956 684 498  

Antal månadsavlönade personer 78 75 65  

Varav antal tillsvidareanställda personer 69 66 58  
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1.4 Viktiga händelser under året 

• För att tillgängliggöra kultur- och fritidskontorets verksamheter har samtliga 

medarbetare genomfört en gemensam utbildning i inkludering och HBTQ. 

• Dubbelmordet i Bro har påverkat alla verksamheter med efterföljande 

trygghetsskapande arbete. 

• Utveckling av Kulturwebben har genomförts med bland annat ett gemensamt 

nyhetsbrev, biljettförsäljning och mätfunktioner. 

• Biblioteksverksamheten har drabbats hårt på grund av vattenskada i Kulturhuset och 

ombyggnationen av i Brohuset. Besöks- och utlåningssiffror samt 

programverksamheten har sjunkit drastiskt. 

• After school - lässtimulerande eftermiddagsverksamhet för ungdomar. Med stöd från 

Kulturrådet är verksamheten igång med mycket lyckat resultat i såväl Kungsängen som 

Bro. 

• I februari lanserades streamingtjänsten Cineasterna på bibliotekets hemsida. Tjänsten 

gör det möjligt för bibliotekets användare att gratis streama långfilmer. 

• Novelltävlingen pågick mellan januari och mars. 33 bidrag lämnades in av 34 

deltagare. 

• Ett antal välbesökta programpunkter har genomförts - Ebba Witt-Brattström, Henrik 

Berggren, Clara Henry, Lena Einhorn med flera. 

• I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på Larmet - en föreställning 

med musik, dans och teater som handlade om brandsäkerhet, sjövett med mera. 

• Kulturskolan firade sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever och anhöriga. 

Scenframträdanden, pyssel, Pokemonturnering, dansquiz och mycket annat. 

• Fem feriearbetare åkte runt på äldreboenden och dagligverksamheter för att underhålla 

med musik och sång. 

• Teaterföreställningen Harry Potter och de vises sten framförs. Deltar gör seniorteatern 

65+ och teaterelever 10-12 år. Ett samarbete med Kulturskolan och förebyggande 

enheten för äldre. 

• Föreställningen Nötknäpparen framförs. En stor produktion med dans, instrumental, 

teater och sångelever. Två skolföreställningar och en kvällsföreställning. 

• Offentliga arrangemang har haft 3732 st besökare vid 112 tillfällen. Tematiskt har 

föreställningar och aktiviteter bland annat handlat om trygghet och social- och 

ekologisk hållbarhet. Framgångsrika exempel är Ungdomstalkshow kring kultur och 

demokrati, konsert om kvinnors rock- och blueshistoria, interaktiv 

barndansföreställning och samarbete med Naturskyddsföreningen och 

kommunekologer. 

• Bioverksamheten i Kulturhuset invigd. Den lokala föreningen UMTS är upphandlad 

för driften och verksamheten sker i samverkan med Kulturavdelningen. 

• Även Kulturscens verksamhet blev drabbad av Kulturhusets vattenskada (workshops, 

stickcaféer, slöjdsalong, Öppna förskolan med mera). I Bro drabbas verksamhet i 

Konstkuben och Verkstaden på grund av bygget av Trygghetscenter. 

• Konsthallen har haft drygt 10.000 besökare under året. Årets tema var textil konst och 
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hantverk. 

• Flera samarbeten kring skogsröjning har påbörjats men arbetet med att tillgängliggöra 

kulturmiljöer har delvis fördröjts på grund av den omfattande fastighetsskötseln av 

Kvistaberg. 

• Film- och musikdagar för alla åldrar arrangerades på Lillsjön med kommunens 

sommarjobbare. 

• En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring. Genomfördes 

av Upplands-Bros Kommunkoreograf i samverkan med kommunens 

Kulturmiljöansvarige. 

• Deltagandet i Kungsfesten och Fest i Byn 

• Sommarlovsaktiviteter bekostat av bidrag 

• Bro:n flyttar in till Brohuset 

• JobBron- jobbmässan och projektet Trygg sommar 

• Nya konstgräsplaner på Kungsängens IP - med extra läckagesök och reparation 

• Aktivitetsparken i Bro invigdes i september 

• Sommarsimskola - både inomhus och utomhus för första gången. 

• Simhallen blev av med statsbidraget; avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass efter 

att ny regeringsbudget valdes, vilket resulterade i 1,2 miljoner i uteblivna intäkter. 

• Simhallen blev certifierad för att få genomföra Fysisk aktivitet på recept. 

• Påbörjan av byggandet av ny sporthall i Kungsängen 

• PEP-dag i simhallen. Första simhallen i Sverige som genomfört detta. Generation PEP 

i samarbete med Aktivitet Sverige 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

Nämndmål: 
2.1.1 Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 

 

Kommentar 

Kontoret arbetar dagligdags med att skapa en trygg plats för våra kommuninvånare. 

Våra verksamheter har högt trygghetsfokus och vi vet att bra aktiviteter för våra 

invånare skapar trygghet i samhället. Det finns dock en del brister i möjligheten att 

bemanna i den utsträckning som verksamheten bedömer fullgod. 

 Biblioteket har under 2019 engagerat en fritidspedagog som har jobbat i Bro 

bibliotek under eftermiddagarna och en trygghetsvärd som har jobbat i Bro 

bibliotek under kvällarna. Denna satsning har burit frukt, antalet incidenter har 

minskat markant i Brohuset. 

 Våren 2019 startade projektet "After school" som riktar sig till barn i åldrarna 9-

14 år. Sedan några år tillbaka har biblioteket blivit en plats för barn i den åldern, 

och biblioteket sökte pengar ifrån Kulturrådet för projekt som aktiverar barnen 

och stimulerar deras skapande förmåga. 

 Läsa Äger i Upplands-Bro, ett projekt som riktar sig till skolelever som är 

inskrivna i fritidsverksamheten i tre av kommunens grundskolor. Projektet går ut 

på att befintlig fritidspersonal läser högt på fritids för barnen som är där. Det är 

tänkt som ett läsbefrämjande och språkstimulerande projekt som sträcker sig 

över ett läsår i pilotprojektet. 

 Sommarboken: läsprojekt arrangerades under sommaren för barn i åldern 8-12 

år. 

 Biblabajken: sommarjobbande ungdomar trampade bibliotekets cykelkärra 

mellan badplatser, lekplatser och aktivitetsparker och lånade ut böcker och 

berättade om bibliotekets verksamhet. 

 Biblioteksvisningar för SFI och SVA (Komvux) 

 Bokpresentationer för SVA-grupp. Fem tillfällen. Gruppen besöker biblioteket 
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och får bokpresentationer. Efter det väljer alla en skönlitterär bok att läsa och 

sedan redovisa. 

 Lättläst bokcirkel. 

 Språkcafé, för nya svenskar. 

 I samband med Daglig verksamhet på Kvistaberg anordnar biblioteket "Möten 

med litteratur" 

 Dyslexiveckan anordnade vecka 41, och riktade sig till vuxna, såväl som till 

barn och ungdomar. 

 Verksamheterna arbetar förebyggande genom olika kulturaktiviteter som 

utbildar, stärker självkänslan och bjuder in till dialog som bryggar över 

språkbarriärer och funktionsvariationer och funktionsvariation. 

 Kultur i förskolan och Skapande Skola har haft föreställningar med tematik som 

bygger på Barnkonventionen med stärkande och medvetandegörande budskap 

för både barn och unga mellan 0-15 år och dess pedagoger. Handledarmaterial 

som stödjer fortsatt tematiskt arbete på förskola och skola inkluderas för att 

stärka. 

 Offentlig scenverksamhet har mött barn och unga genom föreställningar som till 

exempel "Stopp min kropp" och andra aktuella ämnen i samhället. Flera lokala 

samarbeten med bland annat Systerskap i Bro, LSS och Miljö har också 

genomförts. 

 Konsthallen har haft verksamhet som bryter isolering för äldre genom 

Slöjdsalonger och Stickcaféer i både Kulturhuset och Brohuset. 

 Kulturmiljöansvariga har utfört ett stort arbete i att handha logistik kring 

fastighetsskötsel under våren bland annat på Kvistaberg där Socialkontorets 

Äldreomsorgen vistas dagtid. 

 Scenmästaren har under våren arbetat med att inventera och säkra teknik och 

utrustning på stora scenen som varit undermålig och till viss del farlig för 

besökare och personal. 

 Vattenskadorna i Kulturhuset plan 3,4,5 har utgjort en osäker och ohälsosam 

arbetsmiljö våren 2019. 

 Underhållskravet i våra fastigheter kan inte säkerställas, vilket betyder att 

anläggningarna i en förlängning kan bli otrygga.  

 Trygghetsfrämjande åtgärder och kontroller har skett i våra utemiljöer. 

 Sommarlovsbidrag möjliggjorde att kontoret kunde erbjuda ett varierande utbud 

av aktiviteter under sommaren. Ungdomarna fick vara med och påverka vilka 

aktiviteter som genomfördes och flera fick ett sommarjobb som unga ledare. 

 Arbetet som görs i Bro:n med de äldre ungdomarna är trygghetsfrämjande och 

förebyggande. JobBron är ett av de projekt som drevs med hjälp av medel från 

Trygghetsutskottet. Inom projektet erbjöds stöd med cv-skrivning, 

intervjuträning, studiebesök hos företag, olika workshops och 

inspirationsföreläsningar samt en jobbmässa som arrangerades i Juni.  Unga 

förebilder coachats och höll i aktiviteter inom Öppna sporthallstider.  

 Simhallspersonalen har kontinuerlig uppdatering av HLR samt livräddning med 

personal och timvikarier. 

 Simhallen tar dagligen ett manuellt prov och minst ett visuellt prov. En gång i 

månaden kommer Synlab och hämtar vatten för analys. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Upplevd trygghet i 
kommunens 
fritidsanläggningar från 
SCBs 
medborgarundersökning 
2019 

 100% 85%   

Kommentar 

Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 1-5.  5 4   

Kommentar 

Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Medarbetarenkäten 
arbetsmiljöindex  75 80   

KIA  0 8   

Fritidsgårdsenkäten 

På frågan om du känner dig trygg när du är på din fritidsgård så svarade andelen ja enligt nedan: Samlat betyg inom parantes 

 
Bro 88,1% (3,6) 

Hagan  93,4% (4,3) 

Trappan 98,4% (4,4) 
Antal ungdomar som svarat : 167 st 

 

KIA-rapporterna visar händelser som gjort personalen otrygg i verksamheten vid åtta tillfällen under 2019. Under 2019 har 
personalen stärkts med utbildning i hot och våld samt samtalsmetodik. 

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.2.1 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid 

inom Kulturskolans område 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Ökat utbud  0    

Kommentar 

Inget utfall 2019 då införandet av valfrihetschecken kommer ske först ht 2020. 

Ökat antal deltagare  5% 17%   

Kommentar 

2019 Öka deltagandet i gruppverksamhet. 
2020 Öka deltagande i verksamhet tack vare införande av valfrihetscheck. 

Antal aktivitetscheckar som 
betalats ut  0    

Kommentar 

Inget utfall 2019 då införandet kommer ske först under 2020. 

Gruppverksamheten i kör, teater och dans har ökat med 17 procent  mellan åren 2018 och 2019. 

Nämndmål: 
2.2.2 Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

50/50 Ridsport  15% 5%   

50/50 
Fritidsgårdsverksamhet  40% 28%   

50/50 Novelltävling för unga  30% 20%   

50/50 Fotboll  50% 35%   

50/50 dans på kulturskolan  20% 10%   

Jämställdhetsbonus  5 1   

Kommentar 

En jämställdhetsbonus utbetalades till Upplands-Bro Ryttarförening. 

Inget utfall 2018 då 2019 är första året vi följer upp ovanstående indikatorer. 

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

De sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är relativt god för 2019. Då 2019 

är första året som indikatorerna mäts kommer utfallet kunna vara vägledande och ge 

relevanta målvärden för 2020. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 4 302 0 3 391 361 911 361 1 272 50 

Fritidsavdelninge
n 53 829 3 865 54 767 4 892 -938 1 027 89 1 078 

Kulturavdelninge
n 35 471 3 450 35 487 4 061 -16 611 595 -444 

Summa 93 602 7 315 93 645 9 314 -43 1 999 1 956 684 

3.2 Ekonomisk analys 

Kultur- och fritidskontorets resultat för helåret visar ett överskott med 1 956 000 kr. 

 Överskott i kapitaltjänstkostnader med 1 400 000 kr tack vare översyn av 

komponentavskrivning. 

 500 tkr ska lämnas för år 3 av We Empower. 

Resultatet för 2019 blir således 56 000 kr. 

Långtidssjukskrivning och vakanta tjänster 
Det har varit svårigheter med att beräkna lönekostnader för flera långtidssjukskrivningar 

samt vakanta tjänster som har varit svåra att rekrytera. 

Ökade intäkter 
Bidraget från Trygghetsutskottet till Trygg sommar samt stadsbidrag för lovaktiviteter 

var ej budgeterad intäkt. 

Förening och anläggning  
Oförutsatta kostnader som uppstått under året och som har hanterats inom ram. 

 Utrangering av Lillsjöns friluftsgård på drygt 245 tkr. På grund av att fastigheten 

totalförstördes i brand 2018. 

 Lokalkostnader som inte förankrades och på grund av uppsägningstid gav en 

merkostnad av 350 tkr. 

 Läckage i ammoniakrör på Kungsängen IP orsakade omkostnader på cirka 

400 tkr. 

  

  

  

  

  



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 6. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden

 

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019 11(13) 

 

 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 910 1 500 0 

       

Summa   1 500 910 1 500 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

För att fritidsgården ska vara attraktiv för alla i målgruppen så har Trappan en blandad 

personalgrupp med kvinnor och män i blandad ålder, 20-55 år. Ungdomarna kan 

”spegla” sig mot oss och vädra åsikter och prova diskussioner. Vi är även flexibla med 

våra aktiviteter och anpassar vår verksamhet utifrån ungdomarnas intressen och behov 

just nu. 

För att öka inflytandet bland ungdomarna har vi ett gårdsråd som vi har en ständig 

dialog med. Vi fortsätter arbetet med att rekrytera flera. Som en liten förberedelse inför 

vuxenlivet får ungdomarna komma på en ”anställningsintervjuv” innan man kommer 

med i gårdsrådet. 

Vi jobbar med språk och attityder, normer, genom samtal och samarbetsövningar som vi 

gör på ett ”lekfullt” sätt som till exempel brädspel eller rollspel. Vi har även olika 

workshops där ungdomarna får delta utifrån sina förutsättningar. 

På måndagkvällar har vi fått förstärkt med en ungdomsproducent och knyter kontakter 

med ungdomarna för att tillsammans med dem hitta på och arrangera olika aktiviteter. 

På onsdagar är det filmkväll med tema som ungdomarna har valt och på torsdagar har 

man kunnat få lite extra hjälp med läxor. 

LSS verksamheten på Trappan fortsätter och är lika välbesökt som förra terminen. Vi 

har utökat denna verksamhet med ett samarbete med grundsärskolan som besöker oss på 

sina raster dagtid. 

Tillsammans med fritidsgården Hagan har vi en föräldragrupp med cope- pedagogik för 

tonårsföräldrar. 

För att minska psykisk ohälsa och undomsbrottslighet så har vi många och långa samtal 

runt detta och livet i allmänhet.  Verksamheten har ett gott samarbete med skolan för att 

få en helhet runt ungdomarna och minska riskfaktorer som att misslyckas i skolan. Detta 

gör vi bland annat genom rastverksamhet och att leda och driva skolans lika 

behandlingsgrupp och "kompisstödjar"- verksamhet. Fortsatt samarbete med 

kommunens trygghetsvärdar och vandrare. Vi har också ett samarbete med föreningarna 

i kommunen som på helgerna är ute och vandrar. Vid storhelger som Valborg och 

skolavslutning så jobbar vi även ute för att öka tryggheten för ungdomarna. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 0 1 925 1 925 1 925 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 674 

Investeringsram KFN 196 0 0 118 118 0 

Fasadskyltar 360 288 83 83 0 0 

Skyltar fornminne 100 83 0 17 17 0 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 36 637 80 313 43 676 43 676 

Instrument/Utrustning 500 287 0 213 213 213 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 19 911 11 105 -8 806 0 

Konstnärlig utsmyckning 
rampen 60 30 27 30 3 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 160 

Konstgräs  4 500 0 4 337 4 500 163 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 0 

Tillgänglighetsanpassad 
brygga (från TN) 200 134 65 66 1 0 

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 134 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 103 100 -3 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 300 0 77 300 223 223 

Elbelysning befintliga 
motionspår 200 0 0 200 200 0 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 0 150 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 0 

Summa 137 226 35 777 61 552 101 382 39 830 47 926 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Upprustning Kvistaberg Inväntar anslutning av kommunalt vatten och avlopp. 

Upprustning Stall Prästtorp resterande investeringsmedel bekosta rivningen av gamla 

stallet och beräknas vara klart under 2020. 

 

Sporthallen anpassad för bordtennis Byggnationen går enligt tidsplan och beräknas 

tas i bruk till höstterminen 2020. 

 

Instrument/Utrustning Kulturskolan har inte använt investeringspengarna för 2019. 

Medlen förs över till budget 2020 och en investeringsplan är upprättat. 

Förbättring badplatser fortsätter under 2020. 

Investeringsmedel för förvaltning av kulturmiljöer har använts till Askers gravfält, 

resterande medel förs över till 2020. Hela investeringsbeloppet har inte kunnat nyttjas 

beroende på svårighet att få hembygdsföreningar att lämna underlag och lång 

handläggningstid hos besiktningsföretaget. 
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Andra investeringsmedel gällande förvaltning av kulturmiljöer har inte nyttjats under 

året beroende på akuta prioriteringar av fastighetsåtgärder på Kvistaberg där 

kulturmiljöansvarig tagit stort fastighetsförvaltningsansvar. 

Ljudanläggning i simhallen upphandling kommer ske 2020. 

Investeringen Konstgräs har påbörjats och avslutats under sommaren 2019. För att 

effektivisera togs beslutet att byta båda planerna på Kungsängens IP under samma år. 

Detta innebar en lägre etableringskostnad och kortare arbetstid. Vid arbetet så 

påträffades flertalet läckor i de ammoniakrör (som möjliggör konstfrusna isbanan 

vintertid) som ligger under den ena planen. Detta försenade processen och belastade 

driften stora kostnader för reparation av dessa. Planerna kunde dock tas i drift till 

säsongen startade upp efter sommaren. 

Stors scenen utrustning och teknik Akuta brister i säkerheten för både personal och 

besökare upptäcktes på Stora scenen i Kulturhuset och detta har åtgärdats. Dessutom har 

lokalen uppdaterats enligt branschnormen i tekniska lösningar för ljus och ljud. Lokalen 

har också ökat i tillgänglighet genom användarvänliga lösningar. 
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Ansvarsområde och organisation 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag 

att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den 

kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och 

därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar 

revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter 

och rättssäkerhet. 

Kommunfullmäktige har för mandatperioden utsett åtta revisorer som enligt 

kommunallagen årligen ska granska all verksamhet inom nämndernas 

verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 

och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Bland 

revisorerna utses även lekmannarevisorer som har i uppgift att granska de kommunala 

bolagen, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Viktiga händelser under året 

Revisorerna sammanträder cirka tio gånger per år. Möten genomförs också löpande med 

kommunens och bolagens politiker och ledande tjänstepersoner. Under året som gått har 

möten genomförts med ledande politiker i kommunstyrelsen, gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden samt ledande 

tjänstepersoner i motsvarande verksamheter samt i de kommunala bolagen. 

Under året har all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna 

översiktligt granskats. Förutom den översiktliga granskningen har fördjupade 

granskningar genomförts inom följande områden: 

• Granskning av exploatering 

• Granskning av allmänna handlingar 

• Granskning av GDPR 

• Granskning av ärendeberedningsprocessen 

• Granskning av social dokumentation 

• Granskning av upphandling 

Revisorerna fortbildar sig genom deltagande i utbildningar, konferenser och i samband 

med erfarenhetsutbyte med revisorer i andra kommuner. Revisorernas verksamhet 

framgår av revisionsberättelsen, avlämnade revisionsrapporter som finns publicerade på 

kommunens hemsida, samt revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019. 

Ekonomi 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Revisionen 1 165  1 136  29 0 29 90 

Ekonomisk analys 

Revisionens verksamhet redovisar 29 tkr (90 tkr) i överskott för år 2019. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Vid årsskiftet delades Socialnämnden till två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och 

omsorgsnämnden. Samverkan mellan myndighetsenheterna, stöd- och 

behandlingsenheten samt utbildningskontoret och andra verksamheter internt och 

externt har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra bra livsval för ungdomar. 

Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas för att 

bryta bidragsberoende. Ett sätt att öka möjligheterna att komma ut i arbete är projektet 

Kom i jobb 2019/2020 som startade i mars 2019. Projektet är ett samarbete mellan 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Socialnämnden. En översyn av arbetet inom 

socialpsykiatrin har genomförts, där hela processen från ansökan om insats till 

utförande av beviljad insats setts över. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Från och med januari 2019 arbetar socialkontoret under två nämnder; Socialnämnden 

och Äldre- och omsorgsnämnden. 

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 

barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 

Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 

funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 

(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 

bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, personlig assistans, stöd för barn, 

unga och familjer samt öppenvård för personer med missbruksproblematik och 

socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland 

annat övergripande administration, genomför avtals- och kvalitetsuppföljningar, håller i 

övergripande projekt, omvärldsbevakning samt samordning av nämndärenden och 

budgetarbete. 

Inom grupp- och serviceboenden enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och 

sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 207 342 369 952 359 640  

Nämndens budgetavvikelse 588 16 268 -5 199  

Ekonomiskt bistånd nettokostnader 25 132 22 069 21 648  

Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse -9 512 -1 449 -1 028  

Antal månadsavlönade personer 238 448 427  

Varav antal tillsvidareanställda personer 222 418 403  

Antal vårddygn vuxna 2 029 1 934 1 284  

Antal vårddygn samtliga barn och unga 26 117 20 706 36 438  
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  2019 2018 2017  

Andel invånare i behov av ekonomiskt 
bistånd 

1,8 % 1,5 % 1,6 %  

Från 2019 har Äldre- och omsorgsnämnden brutits ut från Socialnämnden vilket påverkar jämförelse tidigare år för 

verksamhetsmåtten; Antalet anställda personer och Antalet tillsvidareanställda personer. 

1.4 Viktiga händelser under året 

Barn- och ungdomsenheten 

 Barn- och ungdomsenheten har arbetat intensivt med frågor och arbetssätt som 

rör barn och ungas rätt till information och delaktighet. I detta pågår ett 

samarbete med föreningen Maskrosbarn. 

 

 För att dokumentationen ska vara lättläst och överskådlig för klienter samt för 

att frigöra tid för socialsekreterarna att träffa barn, unga och deras familjer har 

enheten under året deltagit i utbildningen Förbättrad dokumentation som har 

arrangerats av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). 

 

 En omfattande satsning på arbetsmetoden Signs of safety har gjorts, där hela 

enheten tillsammans med stöd- och behandlingsenheten har genomgått 

fördjupningsutbildning. Några medarbetare gått en ytterligare fördjupning i syfte 

att vägleda och stötta enheten. Genom arbetet med Signs of safety har sex 

placeringar avslutats. Fyra av dessa placeringar hade sannolikt varit 

uppväxtplaceringar om inte arbetsmetoden hade använts. 

 

 Under året har antalet placeringar varit högt i jämförelse med tidigare år, särskilt 

avseende placerade ungdomar med kriminalitet eller missbruk som huvudsaklig 

problematik. Antalet inkomna orosanmälningar har ökat i jämförelse med 

samma period föregående år, likaså antalet inledda utredningar. Under året har 

arbetsbelastningen varit hög och enheten har varit beroende av konsulter. 

Nyrekrytering har gjorts under våren vilket har bidragit till att arbetssituationen 

har upplevts positiv av medarbetarna trots den ansträngda arbetssituationen. 

Vuxenenheten 

 För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en attraktiv 

arbetsplats pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Arbetet handlar bland annat om 

hur rutiner, manualer och arbetsprocesser är utformade. Utvecklingsarbetet 

fokuserar på det interna arbetet och på det externa där klientkontakter och 

dennes förändringsprocess ingår. 

 

 Vuxenenheten har tidigare år haft hög personalomsättning, vilket nu har 

stabiliserats. Utifrån det ökade inflödet av ärenden inom ekonomiskt bistånd 

samt att medarbetare varit frånvarande på grund av sjukskrivning och vakant 

tjänst har enheten haft behov av socionomkonsulter. Samtliga tjänster inom 

enheten är tillsatta. 

Störst fokus har arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka antalet individer som 

blir självförsörjande: 

 Sedan 2018 är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt, e-ansökan. 

Ett aktivt arbete har pågått för att öka antalet e-ansökningar. 
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 Projekt Kom i jobb har påbörjats, ett samverkansprojekt mellan vuxenenheten, 

vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. Syftet är att minska kommunens 

kostnader för ekonomiskt bistånd genom att öka antalet individer som blir 

självförsörjande. Samverkan med en konsultläkare har upphandlats och 

arbetsprocesser är klara samtidigt som samverkan med vårdcentralerna i 

kommunen utvecklats. 

 

 Öka antalet klientkontakter för att göra den enskilde än mer delaktig i sin 

situation vilket är viktig faktor i positiva förändringsprocesser. 

 

 Arbetar med en handlingsplan med fler aktiviteter för att öka antalet individer 

som blir självförsörjande samt för att upptäcka individer som är behov av andra 

insatser än ekonomiskt bistånd. 

 

 Arbetet kring bostadsfrågor har fortsatt under året och avser frågor kring 

bostadsförtur, träningslägenheter, försökslägenheter samt hur kommunen ska 

arbeta när det gäller nyanlända individer i etableringen och deras boende. Ny 

riktlinje för boendefrågor inom kommunen har upprättats och implementerats i 

verksamheten. 

 

 Vuxenenheten har arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet 

med nyanlända vilket är ett arbete som fortsatt när integrationsstödjarna åter 

tillhör socialkontoret. Vuxenenheten utvecklar arbetet ytterligare när det gäller 

att individerna ska vara självförsörjande när etableringsersättningen upphör samt 

att de ska ha möjlighet att flytta till egen bostad.  

Biståndsenheten - personer med funktionsnedsättning 

 Biståndsenheten har tillsammans med andra verksamheter inom socialkontoret 

genomfört en översyn av socialpsykiatrin i Upplands-Bro kommun; från 

myndighetsutövning till utförarnas olika delar. Målet är att uppnå en modern 

verksamhet som möter alla brukare, gammal som ung utifrån behov. 

 

 Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd 

och service för visa funktionshindrade (LSS) samt SoL under 65 år pågår. 

 

 Under hösten deltog samtliga biståndshandläggare och enhetschef på en rundtur 

till kommunens olika dagliga verksamheter. En mycket uppskattad rundtur där 

deltagare vid daglig verksamhet fick möjlighet att träffa biståndshandläggare på 

sin egna arena. 

 

 Fortsatt arbete med att implementera metod IBIC (Individens Behov i Centrum) 

inom LSS. Handläggare har påbörjat övertagande av att söka platser inom 

ramavtal. 

 

 Enheten har skapat metod för likvärdiga uppföljningar av individärenden i form 

av utvecklade mål för insatserna. 

 

 Kollegial egenkontroll med konstruktiv återkoppling har införts där 
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biståndshandläggare läser varandras utredningar och lämnar återkoppling. 

 

 Personalgruppen inom LSS och socialpsykiatri rekryterades under år 2018, 

därav har fokus under första halvåret 2019 varit att handleda och implementera 

rutiner och arbetssätt. Under hösten har gruppen börjat fokuserat mer på 

erfarenhets- och kunskapsutbyten samt samverkan.  

Följande kompetensutvecklingsinsatser har gjorts under 2019: 

 Seminarium boendestöd i praktiken 

 Grundkurs FREDA våld i nära relation 

 Samverkanskonferens Nordväst, våld i ungas parrelationer 

 SIP utbildning 

 Juridisk handledning 

 Process och grupphandledning 

 HBTQ, att synliggöra normer i socialtjänsten med ett hbtq-perspektiv 

 Psyk e-bas 

 Intern fortbildning personlig assistans 

 Lex Sarah 

 Lågaffektivt bemötande 

 Forum Carpe, olika seminarier 

 Socionomdagarna 

 FOU workshop LUS, Lag kring utskrivningsklara 

 Webinarium Tieto  

Stöd- och behandlingsenheten 

 En ny SIG-lots (Sociala Insatsgruppen) har tillsatts och samarbete med 

Frivården i Sollentuna har påbörjats. 

 

 Föräldrastödsutbildning i samverkan med utbildningskontoret, Trygghetscirkeln, 

för föräldrar med barn 1-6 år har fullföljts i tre omgångar. 

 

 Föräldrastödsutbildning, Connect, för föräldrar med barn 7-13 år har fullföljts 

och avslutats under vår och höst. 

 

 Utvecklingsarbete gällande målgruppen barn och ungdomar med problematisk 

skolfrånvaro har påbörjats  i samverkan med utbildningskontoret. 

 

 Ansökan om ett barnskyddsteam om tre tjänster under tre år har gjorts till sociala 

investeringsfonden. Barnskyddsteamets målgrupp är familjer med barn upp till 

18 år som har behov av akut- och krisstöd, samt att förebygga akuta placeringar 

av barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem. 

 

 En översyn av socialpsykiatrin - boendestöd och träfflokal har utförts av konsult 

och lett fram till förändringar och utveckling av arbetsmetoder och samverkan 

med biståndsenheten och vuxenenheten. 

LSS-enheten 

 Antalet enhetsledare har utökats från fem till sju för att möjliggöra ett mer nära 



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 8. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden

 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019 7(17) 

 

 

ledarskap samt skapa förutsättningar för närmare ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning samt bättre arbetsmiljö. 

 

 Kvalitetsgranskningar genomförda av kvalitet- och verksamhetsstöd. 

 

 Införande genomfört av nytt schemahanterings- och bemanningssystem. 

 

 Beslut har fattats av Socialnämnden att personlig assistans ska upphandlas enligt 

LOU. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Enheten har anordnat utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik och 

läkemedelshantering. 

 

 Enheten har arbetat med att införa Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) i 

verksamhetssystemet. Klassifikationen är någonting som Socialstyrelsen kräver 

av verksamheter inom hälso- och sjukvård för att kunna ta ut statistik. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har arbetat med att byta utförare inom familjerådgivningen då 

tidigare avtal löpt ut. Det innebär att familjerådgivningen har möjlighet att ta 

emot fler besök. 

 

 Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till LifeCare. Avdelningen håller också i 

arbetet med att öka antalet e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd. 

 

 Avdelningen har hållit i arbetet med att införa personligt ombud. 

 

 Avdelningen har utökats med en tjänst på grund av förändring av nämnderna 

samt lagstiftning som kräver tät uppföljning. 

 

 Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 

 

 Integrationsstödjare från tidigare integrationsenheten, tillhörande 

Kommunstyrelsen har flyttats över till Socialnämnden. 

 

 Avdelningen har med hjälp av konsult hållit i arbetet med översyn av 

socialpsykiatrin.  
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

Nämndmål: 
2.1.1 En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att 

undvika att de kommer i riskzon för kriminalitet 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

 Målgrupp och rutiner för genomförandet av orossamtal har tagits fram. Under 

året har fyra orossamtal initierats och av dem har två blivit av. Ett av dessa 

samtal har utförts enbart med Polis närvarande. I tre fall har bedömning gjorts 

att kriterier var uppfyllda men att det har inte varit aktuellt med orossamtal då 

det har pågått andra åtgärder. Enheten arbetar aktivt för att fortsätta öka antalet 

orossamtal. Målet anses som delvis uppfyllt. 

Vuxenenheten 

 Har arbetat för att utveckla barnperspektivet i utredningar. 

 

 Samverkar med SIG-lots. 

 

 Har frågeställningar kring kriminalitet i mötet med klienter samt utvecklar 

ärendegenomgångarna för att individer ska erbjudas insatser som är relevanta för 

att uppnå målet i det aktuella ärendet. Antalet ärenden som tar emot insats för 

sin kriminalitet har ökat under 2019. 

Biståndsenheten 

 Arbetar i nära samverkan med både skolans resursteam samt barn- och 

ungdomsenheten för att tidigt upptäcka social isolering och utanförskap. 

 

 Informerar om insatser som kan vara aktuella i förebyggande syfte. Det finns ett 
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utvecklingsområde inom Upplands-Bro kommun att se helheten kring barn med 

funktionsnedsättning. Biståndsenheten planerar att göra en kartläggning över 

barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS. 

Stöd- och behandlingsenheten 

 Leder föräldrastödgrupper som en del i det förebyggande arbetet. Grupperna är 

öppna för samtliga föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 1-13 år. 

 

 Stöd och behandlingsenheten har flera verksamheter som vänder sig till 

ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Det mesta handlar om att arbeta 

förebyggande; ungdomsstödjare, SIG-lots, familjebehandlare samt 

missbruksbehandlare. Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att skapa 

relationer till de ungdomar de kommer i kontakt med ute på fältet, på 

fritidsgårdar, i skolan och genom de uppdrag de får från barn- och 

ungdomsenheten. Ungdomsstödjarna och SIG-lotsen är väl etablerade  i 

kommunen och de känner många ungdomar och är väldigt uppskattade av såväl 

vuxna som ungdomar. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Har möjliggjort för samtliga verksamheter att registrera pågående insatser och ta 

ut statistik. 

 

  Har påbörjat utvärdering av Social Insatsgrupp.  

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel orosamtal som 
genomförs tillsammans med 
Polisen som sker inom 48 
timmar 

  14%   

Kommentar 

Totalt har sju tillfällen till orossamtal funnits under året, av dem har ett samtal utförts enligt ovanstående kriterier och 
ett enbart av Polisen. Observera att orossamtal inte är detsamma som orosanmälan. Orossamtal genomförs när 
Polisen eller socialtjänsten får kännedom om en händelse där man gör bedömning om att ett sådant samtal kan 
behövas. 

Antalet tidiga förebyggande 
insatser för barn och 
ungdomar som riskerar att 
hamna i utanförskap 

 5 5   

Antal insatser inom den 
sociala insatsgruppen (SIG) 
ska öka jämfört med 
föregående år 

 4 3 1  

Utfall av kommuninvånarnas 
upplevda trygghet enligt den 
nationella 
trygghetsundersökningen 

 54% 41%   

Nämndmål: 
2.1.2 Integrationen är en förutsättning för ett hållbart samhälle 
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Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

 Har arbetat för att öka kunskapen om våldets konsekvenser för barn och unga 

genom att tillsammans med vuxenenheten erbjuda föreläsningar för olika 

verksamheter inom kommunen. 

 

 Intern utbildning för all personal i ämnet våld i nära relation har genomförts 

genom vuxenenheten. 

 

 Planering och förberedelse har under hösten gjorts i samarbete med 

vuxenenheten för att genomföra intern utbildning i hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

Vuxenenheten 

  Handlingsplanen för våld i nära relation har implementerats i verksamheten. 

 

 Intern utbildning för samtliga medarbetare inom ämnet våld i nära relation 

genomförs löpande genom vuxenenheten. 

 

 Har genomfört arbete för att öka antalet individer som blir självförsörjande. 

Aktiviteter så som att arbeta med fokusklienter, öka klientkontakter, använda 

konsultläkare, samverka med integrationsstödjare och utveckla en handlingsplan 

för ytterligare insatser är alla knutna till detta mål.  

Stöd- och behandlingsenheten 

 Integrationsstödjare arbetar utifrån uppdraget att stödja nyanlända såväl praktiskt 

som psykosocialt genom samarbete med vuxenenheten och barn- och 

ungdomsenheten samt ett flertal andra verksamheter kring arbete och bostad. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Arbetar med att ta fram statistik för att utläsa utfall av antal hushåll med 

ekonomiskt bistånd. 

 

 Funktionen som strateg inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 

förtryck har flyttats till Kommunledningskontoret, vilket innebär att arbetet med 

att implementera handlingsplanen kommunövergripande har flyttats. 

 

  Avdelningen har deltagit i föreläsning om våld i nära relation.  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel hushåll med 
långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd ska 
minska i jämförelse med 
föregående år 

 10% 29% 17%  

Kommentar 

Hushållen med långvarigt ekonomiskt bistånd (tre år) har minskat med 29 procent. 

Implementera handlingsplan 
för våld i nära relationer 
under 2019 

   Delvis 
uppnått 
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Minska antalet 
integrationsinsatser som får 
avslutsorsak målet delvis 
eller icke uppfyllt i jämförelse 
med föregående år 

 4 15 6  

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.2.1 Valfriheten och kunskapen om möjliga val ska öka 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten 

 Enheten har inventerat processen från inkommen anmälan till avslutad insats, 

och sett över vilken information som behöver ges till barn och unga. Alla på 

enheten har deltagit i arbetet med att ta fram mallar för denna information och 

implementering av framtaget material har startat. 

 

 För att löpande utvärdera barns, ungdomars och vårdnadshavares upplevelse av 

kontakten med barn- och ungdomsenheten, kommer samtliga erbjudas att 

besvara en enkät efter avslutad utredning. 

 

 Samarbetet med Maskrosbarn pågår. Det har lett till förbättringar och ökat 

engagemang avseende frågor kring barn och ungdomars delaktighet. 

Vuxenenheten 

 Vuxenenhetens planering inför genomförande av brukarundersökningen gav 

resultat med högre svarsfrekvens samtidigt som resultatet ökade. Under året har 

det också varit fokus på att öka antalet klientkontakter med möten minst var 

tredje månad. Brukarundersökningen och att öka antalet besök kombinerades 

och gav resultat avseende båda aktiviteterna.  

Biståndsenheten 

 Arbetar med bland annat aktiviteterna individuppföljningar, 

genomförandeplaner samt informationsmaterial och information på hemsidan 

kopplat till valfrihet och ökad kunskap om möjliga val. 

Stöd- och behandlingsenheten 

 Samverkar med externa utförare kring öppenvårdsinsatser som inte kan 

tillgodoses inom den egna verksamheten samt kring enstaka insatser för 

boendestöd på helger. 

LSS-enheten 

 Ökad brukardelaktighet, självbestämmande och inflytande är ständigt i fokus 

inom LSS-enhetens verksamheter. För att möjliggöra detta anpassas 

kommunikation utifrån individens behov. 
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 Enheten arbetar för att sprida och öka kunskapen om mänskliga rättigheter och 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

 Samverkan med Kultur- och fritidsnämnden genomförs regelbundet i syfte att 

öka möjligheterna och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter i Bro och 

Kungsängen. 

 

 Samverkan med biståndsenheten och daglig verksamhet inom 

arbetsmarknadsenheten har varit framgångsrik under året, då flera brukare utan 

tidigare sysselsättning nu kommit igång med daglig verksamhet. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Översyn av hur kvalitets- och avtalsuppföljningar görs pågår inom avdelningen. 

Översynen handlar om att ta fram struktur, planering och underlag för 

uppföljningar. 

 

 Avdelningen har under perioden hållit i en utredning gällande införande av 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom personlig assistans. 

 

 Sammanställt och genomfört brukarundersökning inom IFO och LSS. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antalet avtals, kvalitets -och 
individuppföljningar som 
genomförs likartat och 
regelbundet inom den 
interna verksamheten samt 
inom externt köpta platser 
jämfört med föregående år 

   Delvis 
uppnått 

  

Antalet medverkande 
brukare och klienter i 
socialkontorets 
brukarundersökningar och 
fokusgrupper i jämförelse 
med föregående år 

 250 262   

Antalet informationsinsatser 
om valfrihet inom nämndens 
verksamhetsområde ska öka 
jämfört med föregående år 

   Uppnått   

Se över och kartlägga om 
det finns behov utav att 
införa lagen om valfrihet 
(LOV) eller lagen om 
offentligupphandling (LOU) 
inom någon utav 
socialnämnden 
verksamheter, till exempel 
inom LSS-området. 

   Uppnått   

Andelen klienter som är 
nöjda med insatsen/det stöd 
de har fått ifrån IFO jämfört 
med föregående år. 

 75% 85% 73%  

Andelen boende som trivs 
med sin insats 
servicebostad samt 
gruppbostad enligt LSS 
likvärdigt jämfört med 
föregående år. 

 96% 91% 92%  
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2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen är att målen uppfylls till stor del. Det krävs ett fortsatt arbete inom 

samtliga verksamheter för att total måluppfyllelse ska kunna uppnås. Vad gäller arbetet 

med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har strategfunktionen 

flyttats till Kommunstyrelsen under året, vilket också innebär att arbetet med att 

implementera handlingsplanen har flyttats. Under året har kvalitet- och verksamhetsstöd 

påbörjat en översyn av hur kvalitets- och avtalsuppföljningar planeras, utförs och 

struktureras. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighetsenhet
erna 148 389 31 403 147 049 34 305 1 340 2 902 4 242 13 741 

Utföraravdelning 124 046 43 307 127 967 44 257 -3 921 950 -2 971 561 

Kvalitet- och 
verksamhetsstöd 42 130 31 925 37 726 26 838 4 404 -5 087 -683 1 967 

Summa 314 565 
106 63

5 312 742 
105 40

0 1 823 -1 235 588 16 269 

 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 15 820 200 25 336 204 -9 516 4 -9 512 -1 449 

Summa 15 820 200 25 336 204 -9 516 4 -9 512 -1 449 

3.2 Ekonomisk analys 

Socialnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 0,6 mnkr, vilket motsvarar 0,3 

procent. Huvudsakligen beror överskottet på lägre kostnader för externa placeringar och 

för externa boenden för barn och vuxna. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för 2019 med 9,5 mnkr motsvarande 61 

procent. 

Myndighetsenheterna visar sammantaget ett positivt resultat med 4,2 mnkr 

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat med 5,0 mnkr 

Avvikelsen beror på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt 

externa placeringar. 

Barn- och ungdomsenheten visar ett negativt resultat med 4,6 mnkr  
Resultatet beror på ökning av externa placeringar samt ökning av ersättningen för 

familjehem egen regi. 

HVB, konsulentstödda familjehem - under 2018 steg antalet placeringar och flertalet av 

dessa barn och unga är fortsatt placerade, där kostnaderna följer med. Många är 

ungdomar där problembilden i kombination med stor brist på erfarna familjehem har lett 

till att konsulentstödda placeringar, eller placeringar vid institution, varit nödvändiga. 

 

Familjehem - ökade kostnader för familjehem i egen regi beroende på ökade 

ersättningsnivåer till familjehemmen, delvis beroende på att problembilden hos de barn 

och unga som placeras blivit allt svårare, och delvis beroende på att kommunen ska 

kunna konkurrera med konsulentstödda organisationer och kunna rekrytera och behålla 
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familjehem i egen regi. 

 

Administration - ett ökat inflöde av ärenden har lett till att enheten varit beroende av 

flera socionomkonsulter under perioden. Trots detta visar personalkostnaderna och 

administrationen ett resultat enligt budget. 

Vuxenenheten visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr  
Resultatet beroende på att antalet placeringar inte har varit så högt som beräknat. 

Våld i nära relation - antalet placeringar har varit få och kostnadseffektiva. 

Missbruk - i början av året har vuxenenheten haft två till fyra pågående placeringar per 

månad, att jämföra med slutet av året där antalet placeringar varit tio till tolv per månad. 

Inga beslut har fattats om tvångsvård utan all behandling har erbjudits via frivilliga 

insatser. 

Övrigt samt administration - visar ett överskott för perioden med 0,3 mnkr beroende på 

vakanta tjänster. 

Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionsnedsättning under 65 år visar 

ett positivt resultat med 2,7 mnkr  

Boende vuxna och barn enligt SoL och LSS - visar ett positivt resultat med 1,5 mnkr. 

Under årets första sex månader har antalet externa placeringar inom barn- och 

vuxenboende varit lägre än budgeterat beroende på att enskilda individer har fått 

möjlighet att flytta hem till kommunen. En placering gällande boende enligt SoL har 

avslutats på grund av flytt till annan kommun. 

Personlig assistans - visar ett positivt resultat med 0,5 mnkr 

På grund av lagändringar inom LSS gällande personlig assistans ökar kostnaderna. Ett 

ärende har dock bidragit till retroaktiv ersättning från 2018 och ett ärende har övergått 

till Försäkringskassan och ger återbetalning från utförare. 

Daglig verksamhet - visar ett positivt resultat med 0,9 mnkr 

Insatser har kunnat erbjudas inom kommunens egen regi. 

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 3,0 mnkr 
Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat med 0,8 mnkr vilket beror på avsatta 

medel för volymförändringar. 

Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatrin - visar ett negativt resultat med 1,0 

mnkr 

Resultatet beror på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte 

kunde förutses vid budgetering. 

LSS-enheten 
Grupp- och servicebostäder - visar ett negativt resultat med 1,9 mnkr 

Behoven hos fler av de senast tillkommande hyresgästerna är komplexa och kräver en 

tät bemanning vilket har medfört höga personalkostnader. Åtgärder för att uppnå en 

ekonomi i balans har vidtagits under hösten 2019. 

Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - visar ett negativt 

resultat med 1,2 mnkr. 

Ersättningen från Försäkringskassan täcker inte personalkostnaderna. Även 

ledsagarservice och avlösning enligt LoV har ett underskott beroende på att 

ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år. 



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 8. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden

 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019 16(17) 

 

 

Hälso- och sjukvårdsenheten - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr 

Personalkostnaderna har varit lägre mot budgeterat beroende på vakant tjänst under del 

av året. 

Avdelningen för Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett negativt resultat med 0,7 

mnkr 
 

Kvalitet- och verksamhetsstöd - visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr 

Lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster samt budgeterade medel för 

konsultspecialister. 

 

Integrationen - visar ett negativt resultat med 2,9 mnkr 

Ökade kostnader för externa placeringar samt hyres- och avvecklingskostnader för 

Ängen stödboende under år 2016 till och med maj 2019. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 9,5 mnkr  
Faktorer som påverkar resultatet är att kommunens invånarantal har ökat kraftigt under 

året vilket får effekt på antalet individer som behöver stöd till försörjning samt att 

Försäkringskassan gör en mer restriktiv bedömning. 

Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad, ett samarbete mellan 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden samt Socialnämnden. 

  

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG - sociala insatsgruppen 2018 2020 2 570 1 247 2 570 0 

       

Summa   2 570 1 247 2 570 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen 

med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med 

rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Med anledning av 

senarelagd start av projektet finns medel kvar. Socialkontoret planerar att förlänga 

projekttiden till och med den 31 mars år 2021 för att öka förutsättningarna för att nå 

uppsatta mål vilka är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete i 

samarbete med interna och externa samarbetspartners. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Socialpsykiatrin Träfflokalen 150 0  150 150  

Säkerhetsdörrar 0 0 40 0 -40  



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 8. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden

 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019 17(17) 

 

 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

Härnevimottagningen 0 0 29 0 -29  

Inventarier 
familjerådgivningens lokaler 0  26 0 -26  

Summa 150 0 95 150 55  

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Inköp av säkerhetsdörrar till matsal, träfflokal och boendestödskontor på Fjärilsstigen. 

Säkerhetsdörrarna är till för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare samt skydd 

för det som finns i lokalerna. 

En projektor har köpts in till Härnevimottagningens verksamheter. 

Utökning av familjerådgivnings lokaler medförde investeringar i diverse inventarier. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Flera 

projekt har avslutats såsom Torget i Kungsängen Centrum, ny cykelparkering vid 

infartsparkeringen i Kungsängen, en hundrastgård vid Lillsjön, en trafiklekplats har 

byggts i Målarparken i Bro och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Finnsta 

Östra. En toppmodern GPS har köpts in för att effektivisera mätningsarbetet. GIS-

verksamheten fortsätter arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra 

geodatahanteringen. Beslut har fattats om att genomföra en avfallsupphandling i 

samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna samt att införa fyrfackslösning på kärlen. 

VA-utbyggnad på landsbygden - Verkaviken är färdigställd och projektering av 

resterande Ådö pågår. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 

kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter 

grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt 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 bl. a. 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. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 

Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-, 

exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska 

avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. 

Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är 

organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall 

respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 56 081 57 460 40 920  

Nämndens budgetavvikelse -349 -3 428 1 505  

Antal månadsavlönade personer 52 54 33  

Varav antal tillsvidareanställda personer 50 49 32  
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1.4 Viktiga händelser under året 

Gata/Park/Trafik-enheten 

Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2019: Flera projekt inom Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet har genomförts. En hög belastning på upphandlingsenheten 

har påverkat tidsplaneringen för projekten. Status för projekt med prioritet 1: 

Regional gång- och cykelväg genom Bro: 2018 var upphandling ute för etapp 2 och 3, 

men fick avbrytas då lägsta anbud var långt över budget. Handlingarna har under 2019 

reviderats. Kommunen har fått ny statlig medfinansiering beviljad för etapp 2. 

Medfinansieringen täcker 50% av byggkostnaden. 

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser: Busshållplatser som har 

tillgänglighetsanpassats är bland annat Finnsta östra och Kvista. 

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen. Kommunen har beviljats 

statlig medfinansiering för projektet med 47% av byggkostnaden. Projektering är klar. 

Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen: Cirkulationsplatsen 

är färdigprojekterad och projektet vilar i avvaktan på finansiering. 

Blomman förskolan: Projektet pågår och beräknas klart under våren 2020. 

Artistvägen etapp 1: Projektet är färdigbyggt med bland annat ny gångbana, hämtning-

/lämningsyta vid Brunnaskolan och en ny dagvattenlösning samt upphöjt 

övergångställe. 

Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och Bygdegårdsvägen: Projektet 

är upphandlat och entreprenören har påbörjat arbetena med ny gång- och cykelväg från 

Skyttens väg till Tvärvägen. Inom ramen för projektet kommer även korsningar att 

tillgänglighetsanpassas och hastighetsdämpande åtgärder genomföras samt 

bulleråtgärder mot fastigheter öster om Bygdegårdsvägen. Busshållplatsen Tvärvägen 

kommer tillgänglighetsanpassas. Projektet beräknas blir klart våren 2020. 

Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen: Ett övergångställe har byggts i korsningen 

Lejondalsvägen/Berberisvägen och hastighetsdämpande åtgärder genomförts på 

Lejondalsvägen. En utredning avseende eventuellt stängsel vid busshållplats Fjärilstigen 

har genomförts, men utredningen visade att det inte är en lämplig åtgärd. 

Gång- och cykelbana längs med Strandvägen: Utredning pågår. 

Gång- och cykelväg på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och 

Håtunavägen: Gång- och cykelbana längs med Klövtorpsvägen etapp 1 är klar. Etapp 2 

som innefattar övergångställe vid Skällstavägen och anslutning till befintlig gång- och 

cykelbana vid Råbyvägen är inte klar på grund av för höga anbud, ny upphandling 

kommer ske 2020. 

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen: Utredning är genomförd. 

Gångbana längs med Geologivägen: Utredning och projektering är genomförd. 

Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan: Projektering är genomförd 

i samband med VA-avdelningens projektering av dricksvatten- och avloppsledningar 

längs med samma sträcka. 

Diverse mindre trafiksäkerhets-, framkomlighets- och tillgänglighetshöjande åtgärder: 

Ett flertal hastighetsdämpande åtgärder är genomförda i form av gupp och 
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avsmalningar. Variabla hastighetsskyltar är uppsatta och en ny typ av blinkande herr går 

man finns på plats. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Enköpingsvägen/Prästhagsvägen, 

Konstvägen och Hagnäsvägen i Brunna: Utredningarna är genomförda. 

Ny cykelparkering vid Kungsängens station: Ny cykelparkering är byggd med statlig 

medfinansiering om 500 tkr. 

Trafiklekplats i Målarparken i Bro: Ny trafiklekplats för barn och vuxna har byggts 

och invigts. Tanken med lekplatsen är att barn och vuxna ska kunna övningscykla samt 

lära sig trafikregler. 

Projektering för mindre ombyggnation på infartsparkeringen i Kungsängen: Inom 

ramen för parkeringspaketet har utretts möjligheterna att tillskapa ytterligare 

parkeringsplatser vid infartsparkeringen. Projektering har genomförts och ca 50 nya 

parkeringsplatser kan tillskapas på befintlig yta genom mindre ombyggnation av refuger 

och ny linjemålning. Investeringsmedel för det äskas i budget 2020. 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Råbyvägen: Underlag för upphandling av 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Råbyvägen har tagits fram, men inkomna anbud låg 

orimligt över budget och en ny upphandling genomförs våren 2020. 

Busshållplatser vid Galoppen i Bro: Håtunavägen är Trafikverkets väg, vilket 

komplicerar byggnationen och anslutningarna till busshållplatserna. Två nya 

busshållplatser vid Galoppen i Bro har projekterats och alternativ för att oskyddade 

trafikanter ska kunna korsa Håtunavägen på ett trafiksäkert sätt har undersökts, bland 

annat gångbro. Ingen lösning framme. 

Tekniska handboken: Tekniska handboken har under 2019 omarbetats och 

uppdaterats. Den anger kommunspecifika krav på trafikmiljön vid om- och 

nybyggnation och är ett viktigt verktyg som används internt av olika avdelningar och 

externt av konsulter vid exempelvis projektering och entreprenörer vid byggnation. 

Trygga gångtunnlar: Gångtunneln under Enköpingsvägen vid Bro centrum har 

färdigställts med panel och belysning för att öka tryggheten och minska skadegörelsen. 

Dagvattenlösning i Rättarboda och på Alkärrsvägen: Två akutprojekt har åtgärdats i 

samband med att dagvatten strömmade in i fastigheter på Alkärrsvägen i Kungsängen 

och i Rättarboda. Omfattande åtgärder har vidtagits för att lösa problemet på 

Alkärrsvägen och för att leda om en dagvattenledning i Rättarboda. 

Skyltar: Ett omfattande arbete har genomförts med att byta ut skyltar som inte längre 

gäller samt för att säkerställa att samtliga skyltar uppfyller rätt standard vad gäller bland 

annat synlighet i mörker. Exempelvis har alla ändamålsplatsskyltar bytts ut på grund av 

nya regler i vägmärkesförordningen. En inventering av samtliga trafikskyltar i 

kommunen genomfördes 2018 och under 2019 har samtliga skyltar lagts in i GIS, vilket 

innebär att alla vägmärken kan ses digitalt. 

Skrotcyklar: Verksamheten införde 2019 en årlig insamling av skrot- och övergivna 

cyklar i kommunen. I samråd med polisen samlades 21 övergivna cyklar, som ingen 

gjorde anspråk på, in och förvarades under några månader innan de skänkes bort efter 

annonsering på kommunens hemsida. Intresset var stort så max en cykel per person 

kunde hämtas. 

Cykelstrategi 2020-2025: En cykelstrategi för kommunen 2020-2025 har tagits fram 
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och beslutats av Kommunfullmäktige. 

Uppdatering av åtgärdsförslag i gång- och cykelplanen: En uppdatering av 

åtgärdsförslag har genomförts och beslutats. 

Handlingsplan buller: Enheten har fortsatt arbetat med att ta fram en handlingsplan 

avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna samt tagit fram 

förslag på vilken typ av bidrag som kommunen kan bistå med för bullerutsatta 

fastigheter. En inventering av fastigheter som är bullerutsatta har utförts som en 

förberedelse för åtgärdsplanerna. Handlingsplanen har gått till kommunfullmäktige för 

beslut. 

Belysning: Utöver drift av befintlig belysning har ny belysning satts upp på 

Ginnlögsväg, Råbyvägen, Artistvägen och vid nya cykelparkeringen vid Kungsängen 

station. 

Beläggning: Utöver drift av beläggning (många potthålslagningar) har ny asfaltering 

utförts på Råbyvägen, Effektvägen, delar av Enköpingsvägen, Kungsvägen, 

Månstensvägen, Symmetrivägen, Saltstigens samfällighet och delar av Alkärrsvägen. 

Trygghetsprojekt: Enheten har startat ett aktivt samarbete med trygghetsvärdarna i Bro 

och med BID, Business Improved District, i Bro. Enheten har deltagit i fyra 

trygghetsvandringar i kommunen och samlat in åtgärdspunkter. Ett flertal 

trygghetsskapande röjningar av buskage har genomförts, ny parkväg har anlagts vid 

Drömparken och Målarvägen. En större bortgrävning av buskage och efterbehandling 

vid bland annat Emaljstigen har genomförts samt en större röjning av vegetation vid 

Råbyskolan. 

Julbelysning: Ny julbelysning har investerats i till Kungsängens Torg. 

Park: Siktröjningar, framkomlighets-, föryngrings- och uppbyggnadsbeskärningar, 

beskärning och nedtagning av riskträd samt grässådd där behov har funnits är några 

exempel på åtgärder som genomförts på parksidan under 2019. Flera mindre 

planteringar, utsmyckningar vid jul, påsk och midsommar, nya lekskulpturer på 

Kungsängens torg, reparationer av lekutrusning på befintliga lekplatser, sanering efter 

bosättningar och rivning av bäverbon är exempel på andra åtgärder. 

Trafikanordningsplaner och schakttillstånd: Ny taxa för förlängning av 

trafikanordningsplaner och schakttillstånd har beslutats och införs 1 januari 2020. Under 

2019 har 120 stycken handläggningar av tillstånd genomförts. 

Löpande drift: Enhetens driftorganisation har genomför bland annat; 

 inventering och byte av samtliga bommar 

 spolat och rensat samtliga dagvattenbrunnar 

 genomfört kanstenslagningar vid behov 

 lagning av diverse lock till dagvattenbrunnar 

 löpande klottersanering 

 löpande omhändertagande av sopdumpingar 

 saneringar av vägbanor efter olyckor och oljespill 

 städning efter skrotbilar 

 borttagning av reklamskyltar och annat trafikstörande 

 bytt samt lagat parkeringsräcken på flera kommunala parkeringar 

 utfört reparationer av strandpromenaden i Kungsängen 
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 öppnat upp gångar till naturreservat 

 utfört reparationer på Lillsjötoppen 

 utfört reparationer av parkbänkar i kommunen 

Drift (Vinterväghållning): I början av året var det en vinter med mycket väderomslag, 

vilket påverkat insatserna för snöröjning och halkbekämpning. I och med den växlande 

temperaturen blev det många insatser i början av året som återspeglas i kostnaderna för 

vinterväghållningen. Tack vare ett mildare slut på året blev inte underskottet så stort 

som befarades i vårprognosen. Sandupptagningen blev klar i tid. 

Medborgardialog Trafiklekplats: På Kungsfesten en 25 maj 2019 genomfördes en 

medborgardialog angående ny trafiklekplats. Frågor som placering och innehåll 

diskuterades med medborgare och resulterade i den trafiklekplats som nu byggts i 

Målarparken i Bro. 

Digitalisering: En fortsatt digitalisering av verksamheten har genomförts för att 

effektivisera arbetet. Kommunkartorna uppdateras kontinuerligt med information i ett 

nära samarbete med GIS-enheten. Kartorna har uppdaterats med övergångsställen, 

belysningsinformation och trottoarer m.m. 

Felanmälningsappen: Felanmälningsappen stängdes ner under året då den inte 

fungerade tillfredsställande, men i slutet av 2019 sjösattes en mer övergripande e-tjänst i 

kommunen där funktionen finns. Enheten deltog aktivt i kravställandet av e-tjänsten för 

att få med de erfarenheter avdelningen har skaffat sig i och med felanmälningsappen. 

  

Mät/GIS-enheten 

Laserskanning: I början på året beställdes en laserskanning i hög upplösning av hela 

kommunen. Skanningen gjordes i slutet på april och leverans skedde i augusti. 

Skanningen innebär att vi nu har tillgång till en kommuntäckande höjdinformation med 

mycket bättre upplösning och noggrannhet än vad vi hittills haft. Det innebär att våra 

kartor både kan produceras mer effektivt och innehålla bättre kvalitet samt att vi nu har 

förutsättningar att börja arbeta med bland annat 3D-modellering. 

Inköp av mätutrustning och bil - förändrade behov av mätning: I budget för 2019 

var planen att införskaffa ytterligare en mätbil och en komplett mätutrustning med GPS 

och totalstation. Detta eftersom det under 2018 anställdes ytterligare en 

mätningsingenjör och för att antalet mätuppdrag väntades öka något. Under början av 

året var antalet mätbeställningar lägre än förväntat och en mätningstekniker ansökte om 

tjänstledigt. Av den anledningen avvaktade vi inköp. Mätningsteknikern avslutade 

sedermera sin anställning hos oss och istället för att återbesätta den tjänsten satsade vi 

på att effektivisera verksamheten med hjälp av modernare mätteknik och investerade i 

en ny toppmodern GPS och uppgraderade de två befintliga GPS:erna samt avstod från 

att investera i en ny mätbil då behoven ändrats. 

Förbättrad leverans till Lantmäteriet: GIS-verksamheten har bland annat arbetat med 

att förbättra kvalitet och omfattning av data som levereras till Lantmäteriet enligt ABT-

avtalet (adresser, byggnader och topografiska objekt). Arbetet har varit omfattande och 

kommer ge resultat i form av högre ersättning från Lantmäteriet nästkommande år. 

  

Avfallsenheten 
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Avfallsupphandling i samverkan: En gemensam upphandling avseende avfall har 

genomförts tillsammans med Håbo, Sigtuna och Knivsta. Den nya entreprenaden börjar 

gälla 16 oktober 2020 och kommer innebära en fyrfackslösning där villaägarna i 

normalfallet kommer ha två stycken fyrfackskärl för hushållsnära 

förpackningsinsamling. För att kunna agera som en part mot vår nya entreprenör och 

behandla ärenden lika i alla fyra kommuner har en övergripande organisation arbetats 

fram för att ta till vara på den kompetens som finns i kommunerna på bästa sätt för alla 

fyra kommuners största gagn. Enligt nya nationella förordningar ska 100 procent av alla 

bostäder erbjudas bostadsnära insamling senast 1 april 2025. 

Byteboden i Brunna: 
Efter en kort tids stängning i våras öppnades åter "Bytesboden" i Brunna. Nu i 

samarbete med Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamheten som bemannar boden. 

Resultatet blev en mycket trevligare miljö för både medarbetare på plats och för 

besökare. 

VA-enheten 

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Under 2019 har vi arbetat 

vidare med våra hydrauliska modeller och genomfört en redundansutredning som 

identifierat ett antal flaskhalsar och känsliga punkter i VA-nätet. Dessa är inbördes 

prioriterade och inarbetade i Förnyelseplanen som färdigställdes under hösten. Den 

ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förnya ledningsnätet. Exempelvis 

planeras en ny vattenledning i Musikvägen som kopplar ihop två idag isolerade nät, 

vilket skapar rundmatning och kraftigt minskar antalet påverkade abonnenter vid en 

vattenläcka.    

Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och 

förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet 2018. Arbetet 

har fortsatt under 2019 och planen är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät 

för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Materialet har bearbetats nu för vidare 

planering och prioritering av åtgärder genomförts. En tillskottsvattengrupp är tillsatt för 

att arbeta systematiskt och långsiktigt med detta. Under året har vi tagit fram en 

standard för brunnsinspektioner och arbetet med inspektion av alla brunnar i de hittills 

filmade områdena är påbörjat. 

Exploateringar och tillväxt: Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt 

som kräver insatser från VA-verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram 

till besiktning, övertagande och drift av anläggningarna. Vi har under våren etablerat en 

VA-kontrollgrupp som regelbundet genomför oanmälda besök och kontroller vid 

samtliga exploateringar i kommunen. På sikt kommer det att medföra färre fel, högre 

kvalitet och längre livslängd på de anläggningar som andra aktörer än vi själva bygger 

åt oss. 

Underhållsskuld: Ett antal underhållsinsatser är inplanerade som en följd av den 

upprättade Förnyelseplanen. En stor insats är rensning av sediment i Tibbledammen 

som projekterats och planerats under våren och hösten 2019. Vissa arbeten är påbörjade, 

men rensningen blir under vintern-våren. En större nybyggnation av tryckledningar i 

egen regi har färdigställts vid Kabi och renovering av en större spillvattenledning, 

ca 700 meter, har genomförts genom infodring med flexibelt foder, en schaktfri, 

billigare och miljövänligare metod än traditionell grävning. Nytt el- och styrsystem har 

installerats i ett flertal pumpstationer. Planering för fiberanslutning till alla 

pumpstationer pågår för att öka driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel 
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och jourutryckningar. 

Stora VA-projekt: UBS-ledningen till Sigtuna färdigställdes under hösten. Projektet 

renovering av spillvattenledningen mellan Bro och Järfälla pågår. Förstudie för 

ombyggnad av Kungsängens pumpstation är genomförd och utredning av åtgärder vid 

Nygårds pumpstation och tryckledningarna i anslutning till den pågår. Sjöledningarna 

från Kungsängens pumpstation till Järfälla är inspekterade med hjälp av dykare. 

VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VA-

utbyggnaden på landsbygden och en mer detaljerad utbyggnadsordning har tagits fram 

under året. Utbyggnaden i Verkaviken färdigställdes under våren och anslutning av 

fastigheterna i området pågår. Sågbacken har projekterats och entreprenadarbeten pågår. 

Projektering av Ådö skog är påbörjad efter en omfattande fastighetsutredning av 

Lantmäteriet och Mät & GIS-enheten för att bestämma fastighetsgränser. Beräknad 

entreprenadstart är våren 2020. Området planeras vara utbyggt under 2020. Utbyggnad 

och anslutning av Tjusta skola och Håbo-Tibble kyrkby ska ske under 2020, 

projektering har genomförts under året. 

Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som behöver fördjupas och 

förfinas och det arbetet är påbörjat. En säkerhetsskyddsanalys är påbörjad där bland 

annat skalskyddet på våra anläggningar och vår informationssäkerhet, främst avseende 

hantering av kartmaterial och annat sekretessbelagt material, ska ses över. Inbrottslarm 

är installerat i samtliga pumpstationer. 

Digitalisering: Innan sommaren monterade vi vår första digitala fjärravlästa 

vattenmätare i kommunen. Planen är att på sikt installera det i alla fastigheter och på 

valda platser i ledningsnätet, så kallade områdesmätare. Dessa moderna mätare ger en 

avläsning var 18:e sekund istället för som idag en manuell avläsning per år, vilket ger 

helt nya möjligheter till läcksökning till exempel. Det går fort att identifiera 

vattenläckor då mätarna varnar vid onormal, eller plötsligt ökad förbrukning. I enskilda 

fastigheter kan de även varna för en låg ständig förbrukning, vilket är tecken på små 

läckage som är svåra att se annars, såsom läckande toaletter, varmvattenberedare eller 

droppande kranar. Med områdesmätare kan man hitta diffusa läckor som annars är 

mycket svåra att hitta då inget vatten syns på uppe på marken. Mätarna har också 

inbyggda små mikrofoner som lyssnar på vattenströmmen och hör om det läcker 

någonstans i närheten. Ljudet ger även ett ungefärligt avstånd till läckan, vilket gör det 

mycket lättare att hitta den. På sikt kommer vi att identifiera och åtgärda många fler 

vattenläckor och minska kostnaderna för våra vatteninköp, men också kunna erbjuda 

bättre service till brukarna genom exaktare fakturering och varningar för läckor inom 

fastigheter. Mätarna kan också göra enklare analyser av vattenkvalitet, i dagsläget 

grumlighet och brunt vatten, och varna för det. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

Nämndmål: 
2.1.1 Trygg miljö 

 

Kommentar 

Att samtliga prio 1 projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet inte har genomförts 

beror dels på finansieringsfrågan där vi i ett par fall behövt avbryta upphandling av 

projekt när anbuden varit för höga och att upphandlingsfunktionen varit ansträngd och 

inte haft möjlighet att stödja verksamheten i erforderlig omfattning. 

Antal synpunkter på snöröjningen har minskat och det kan bero på att det varit mindre 

nederbörd under året jämfört med tidigare år. Det brukar vara både positiva och 

negativa synpunkter så målvärde noll är missvisande. 

Åtgärd efter felanmälan av belysning går åt rätt håll, men saker som kan påverka tiden 

för åtgärd är om material inte finns tillgängligt eller om det är kabelbrott som medför en 

större insats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Utförda arbeten i projekt 
med prioritet 1 i kommunens 
Trafik- och 
Tillgänglighetsprogram 

 100% 95% 90%  

Antal synpunkter om 
kommunens snöröjning  0 90 140  

Trafikolyckor med 
personskador på vägar där 
kommunen är väghållare 

 0 0 2  

Medborgarenkät om upplevd 
trygghet/säkerhet  1 1   
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel i procent (%) av totala 
antalet belysningspunkter på 
vilka fel uppstår och där 
belysningsupphandlingen 
anger inställelse inom 3 
arbetsdagar inte åtgärdas 
inom 3 arbetsdagar 

 0% 2% 6%  

Andel genomförda behövliga 
åtgärder från noteringar i 
genomförda 
trygghetsinventeringar 

 100% 100% 3%  

Antal riktade inventeringar 
för ökad trygghet i 
kommunen 

 3 3   

Andel vattenprover utan 
anmärkning  100% 100% 100%  

Tillskottsvatten  45% 40% 42%  

Dricksvattenläckage  25% 14% 16%  

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.2.1 Utökad dialog 

 

Kommentar 

På Kungsfesten den 25 maj 2019 genomfördes en medborgardialog angående ny 

trafiklekplats. Frågor som placering och innehåll diskuterades med medborgare och 

resulterade i den trafiklekplats som nu byggts i Målarparken i Bro. 

Under året inkom 39 nya medborgarförslag till nämnden, att jämföra med 11 stycken 

under 2018. 

Kontaktcenter avlastar verksamheten mycket bra, vilket också utfallet uppvisar. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Antal genomförda 
medborgardialoger  1 1 1  

Andel medborgarförslag 
som besvaras inom ett år  100% 100% 100%  

Antal frågor och andel som 
besvaras direkt av 
Kontaktcenter när någon 
kontaktar kommunen 

 90% 91% 91%  

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Överlag en bra måluppfyllelse, se kommentarer under respektive mål. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

 Gator, vägar och 
parkering  30 655 4 966 34 794 4 472 -4 139 -494 -4 633 -2 276 

 
Vinterväghållning  5 930 0 5 559 11 371 11 382 -838 

 Parkverksamhet  8 805 0 8 948 5 -143 5 -138 -2 024 

 
Bostadsanpassni
ngsbidrag  3 670 0 3 149 0 521 0 521 78 

 Övrig allmän 
platsmark  124 285 214 1 046 -90 761 671 138 

 GIS  3 798 150 3 516 2 282 -148 134 196 

 Mät  4 677 2 090 3 979 1 781 698 -309 389 132 

 Teknisk 
administration  5 564 0 3 239 0 2 325 0 2 325 1 166 

Summa 63 223 7 491 63 398 7 317 -175 -174 -349 -3 428 

Affärsverksamhet 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

 Avfall  31 046 31 046 27 161 27 161 3 885 -3 885 0 0 

 Vatten och 
avlopp  51 000 51 000 54 813 54 813 -3 813 3 813 0 0 

Summa 82 046 82 046 81 974 81 974 72 -72 0 0 

3.2 Ekonomisk analys 

De skattefinansierade verksamheterna har befarade kundförluster motsvarande 161 tkr, 

vilka ingår i underskottet om 349 tkr. 

Gata Park Trafik enheten 

Teknisk administration hade budgeten för delar av kapitaltjänstkostnader som belastat 

Gator och vägar därav överskott på den verksamheten och underskott på den andra. 

Högre avskrivningskostnader, en oförutsedd lagning av kabelbrott och extra många 

åtgärder av gatubelysningen på grund av väderomslag när det är växelvis minus- och 

plusgrader samt att temperaturskiftningarna påverkar bär- och slitlager på vägarna 

negativt har sammantaget påverkat utfallet. 

Parkeringsövervakning allmän platsmark. Intäkter från parkeringsövervakning samt 

betalparkeringar visar ett underskott på 1 343 tkr. Detta bedöms bland annat bero på att 

parkeringen på Ringvägen är avstängd, en ökad trend att använda SL-accesskort vid 

infartsparkeringarna och lägre intäkter för parkeringsböter, vilket kan bero på ökad 
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övervakning. Det har varit färre ansökningar av nyttoparkeringstillstånd under 2019 

jämfört med tidigare år. 

Intäkter från bland annat trafikanordningsplaner och schakttillstånd blev lägre än 

budgeterat och kan bero på att det framförallt varit större och längre byggnationer i 

kommunen under året. 

Parkverksamheten visar ett underskott som beror på extra mycket rensning och röjning 

av sly för ökad trygghet. 

Bostadsanpassningsbidrag. Lämnar ett överskott då det inte varit någon omfattande 

ombyggnad. 

Övrig allmän platsmark visar ett överskott och beror främst på ställningar och 

byggbodsetableringar på allmän plats mark. 

Mät&GIS-enheten 

Trots lägre intäkter och diverse oförutsedda kostnader har enheten sparat in på 

kostnader för framförallt löner och generell återhållsamhet och genom en senare 

tillsättning av GIS-samordnare än beräknat. Genom att inte återbesätta en tjänst på mät 

behövdes inte ytterligare en bil, vilket minskat kostnaderna både för i år och kommande 

år. 

Enhetens intäkter är främst relaterade till kart- och mättjänster i samband med 

bygglovsärenden. År 2018 höjdes budget i samband med att timtaxan höjdes och att 

intäkterna från framförallt Lantmäteriförrättningar förväntades öka. Den ökningen 

uteblev samtidigt som antalet ärenden sjönk mot tidigare år. 

Affärsverksamheterna 

Avfallsenheten 

Enheten har en stabil ekonomi där ett visst överskott skapats för att kunna genomföra de 

satsningar som en ny insamlingsmodell kommer att innebära. Priserna för avfallstjänster 

har gått upp i hela landet, men med det överskott som skapats så bedöms inte taxan 

behöva höjas 2020 även om en översyn av taxekonstruktionen kommer behöva 

genomföras. De medel som finns ska täcka de ökade kostnaderna som byte av 

entreprenör och modell kommer att medföra. De framtida ersättningsnivåerna som från 

förpackningsindustrin är idag svåra att överblicka, men ersättningen ska täcka de 

kostnader som förpackningsmaterialen medför. 

VA-enheten 

Det minskande överskottet beror huvudsakligen på rekryteringar och den ökade mängd 

projekt som kunnat bedrivas med en större organisation. De kostnader som ökat är i 

huvudsak lönekostnader och avskrivningar. Även kostnader för inköp av vatten och för 

rening av avloppsvatten har ökat med befolkningsökningen. 

Kostnader för utredningar och förstudier har minskat i år. Detta på grund av att flera 

stora utredningar nu är genomförda, och dels på grund av rekrytering av ingenjörer och 

projektledare som själva kan utföra den typen av arbete som vi tidigare anlitat konsulter 

för. 
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3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

 Gatubelysning  4 000 0 3 820 4 000 180 180 

 Beläggning 5 270 0 5 285 5 270 -15 -15 

 Lekplatser  1 500 0 939 1 500 561 561 

 Bullerdämpande åtgärder  1 300 0 70 1 300 1 230 1 230 

 Kungsängens c etapp 3 
Torget  30 900 17 952 7 553 12 948 5 395 5 395 

 Trafik- och 
tillgänglighetsprogram  7 203 0 7 661 7 203 -458 -458 

 Kockbacka trafikplats  4 100 2 298 1 694 1 802 108 108 

 Parkering  1 500 0 1 423 1 500 77 77 

 Trygghetsskapande åtgärder  1 000 0 1 335 1 000 -335 -335 

 GIS upphandling och nytt 
system  650 0 0 650 650 650 

 Maskiner till drift GPT  400 0 610 400 -210 -210 

 Mätutrustning  380 0 361 380 19 19 

 Flygfotografering, kartering 
och digitalisering  608 0 608 608 0 0 

Summa 58 811 20 250 31 359 38 561 7 202 7 202 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Ombudget
eras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255 0 0 255 255 255 

Kretsloppsverksamhet och 
tekniskt kontor 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 

KLC i egen regi 2 242 0 0 1 243 1 243 1 243 

Summa 3 497 0 0 2 498 2 498 2 498 

Investeringsredovisning VA 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Ombudge
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 55 0 0 55 55 55 

Reinvestering Murarv. 80 0 0 80 80 0 

Diverse inv. Maskiner 1 000 0 359 1 000 641 641 

Pumpstationer 10 247 0 1 430 10 247 8 817 8 817 

Utredn. och åtg. 
ovidkommande vatten 8 407 0 0 8 407 8 407 8 407 

LPS-pumpar ospecificerat 4 790 0 493 4 790 4 297 4 297 
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Åtgärder på spillvattenledning 
Bro-Järfällatunneln 150 000 342 155 149 658 149 503 149 503 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 87 807 33 163 62 193 29 030 29 030 

Vattenkiosker 3 000 1 713 94 1 287 1 193 1 193 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 745 0 2 913 12 745 9 832 9 832 

Nya ledningar ospec 10 421 0 3 074 10 421 7 347 7 347 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000 0 95 3 000 2 905 2 905 

Ådö utbyggnad 51 500 3 174 5 154 48 326 43 172 43 172 

Utökat VA-
verksamhetsområde 33 121 0 199 33 121 32 922 32 922 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 

Nytt fordon 4 000 0 390 4 000 3 610 3 610 

Anläggningsavgifter   -30 514  30 514  

Summa 452 366 93 036 17 005 359 330 342 325 311 731 

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 

  

Gatubelysning: Budget för 2019 var 4 000 tkr och det återstår 180 tkr. 90% av 

kommunens belysningspunkter är bytta till LED. De återstående 10% är belysning som 

är relativt ny och som det i dagsläget inte är ekonomisk försvarbart att byta, det gäller 

exempelvis inom hela ny området i Norrboda. Enheten har under året förstärkt 

belysningen på flera platser med nya stolpar och armaturer. Efter att 

spridningsuträkningar genomfördes 2018 identifierades mörka partier och dessa har 

åtgärdats under 2018 och 2019. Ett arbete med att byta ut samtliga belysningscentraler 

har under året påbörjats. I samband med detta byts även elmätare ut, vilket kommer 

medföra att vi kan se den faktiska elförbrukningen. Byte av belysningscentraler är ett 

omfattande arbete där först samtliga stolpar som matas till stationen måste identifieras 

och i vissa fall kopplas om till exempel där kommunen har stolpar som står på privat 

mark eller där kommunen inte ska bekosta elen. Detta arbete kommer att fortsätta under 

2020. 

Beläggningsunderhåll: Budget för 2019 var 5 270 tkr och utfallet -15 tkr. Den 

växlande väderleken som sliter hårt på våra vägar samt eftersatt underhåll på det större 

vägnätet har medfört att budgeten överskridits den med 15 tkr. Ny beläggning har lagts 

på bland annat Kyrkvägen, delar av Enköpingsvägen, Klövtorpsvägen, delar av 

Råbyvägen, delar av Granhammarsvägen och cirkulationsplatsen i Råby. 

Lekplatser: Budget för 2019 var 1 500 tkr och det återstår 561 tkr. Projektet med 

trafiklekplats (Målarparken i Bro) har färdigställts och invigts. I övrigt har mindre 

renoveringar och reinvesteringar gjorts på befintliga lekplatser samt att en del 

rekreationsytor har gjorts i ordning runt om i kommunen. Projekten är mycket 

uppskattade av kommuninvånarna och den nya trafiklekplatsen är flitigt använd även nu 

under vintern. 

Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2019 var 1 300 tkr och det återstår 1230 tkr. 

Enheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer föreslå ett första steg i 

åtgärdsplan genom att erbjuda bullerutsatta fastigheter att söka bidrag för åtgärder. 

Under 2019 har beslut tagits för vilka bullernivåer som kommunen ska ha som 

riktvärden. Det enheten har genomfört är en bullerutredning för bostäder i Brunna som 
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har resulterat i byggnation av bullervall längs Granhammarsvägen. Enheten har även 

påbörjat byggnation av bullerplank länks med Bygdegårdsvägen i samband med 

byggnation av gång- och cykelbana. Projektet är upphandlat men kostnaderna för 

bullerplanket kommer belasta budgeten för bullerdämpande åtgärder 2020.  

Kungsängen C etapp 3, Torget: Budget för 2019 var 12 948 tkr och utfallet 7 553 tkr. 

Vissa kompletterande arbeten kvarstår i projektet. I slutet av året beslutade tekniska 

nämnden att föreslå kommunfullmäktige om att omfördela 2000 tkr från torget till 

upprustning av Frölundavägen i samband med övertagande av den. Återstående medel 

föreslås ombudgeteras. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 var 7 203 tkr och utfallet 

7 707 tkr. Programmet visar ett underskott på 504 tkr. Underskottet beror på att en 

dyrare lösning för dagvattenhantering på Artistvägen var tvungen att genomföras, vilket 

framkom under byggskedet hösten 2019. Kommuninvånarna har fått många bra projekt 

genomförda under året exempelvis ökad trafiksäkerhet vid Brunnaskolan (Artistvägen) i 

form av gångbana, upphöjt övergångställe, hämtning-/ lämningsyta samt ny 

dagvattenlösning, hastighetsdämpande åtgärder på Lejondalsvägen, gång- och 

cykelbana längs med Klövtorpsvägen, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid 

Finnsta östra och flertalet olika hastighetsdämpande åtgärder runt om i kommunen i 

form av gupp och avsmalningar. Ett par av årets prio 1 projekt är inte avslutade såsom 

utredning på Strandvägen och att byggnationen på Bygdegårdsvägen inte är helt färdig. 

Kockbacka trafikplats: Budgeten för 2019 var 1 802 tkr och utfallet 1 694 tkr. 

Enheten har varit delaktiga i projektet som Trafikverket drivit. Cirkulationsplatsen på 

Kockbackavägen ska kommunen stå för. Delar av denna är betald under 2018 och 

resterande har betalas under 2019. Projektet visar ett överskott på 108 tkr som föreslås 

ombudgeteras till nämndens övriga investeringsprojekt. 

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2019 var 1 000 tkr och utfallet 1 335 tkr. 

Enheten har arbetat aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen. Dels åtgärdades en 

del saker i Bro, framförallt centrumnära områden. Dels har enheten haft ett antal 

trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar som genererat behov av åtgärder. 

Enheten har deltagit i synlighetsinsatser som anordnats i Kungsängen centrum där 

inventering av trygghet gjordes i samband med det. Enheten har deltagit och inhämtat 

synpunkter under trygghetsinventering hos företagarna i Bro centrum. Utifrån detta 

samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser, enkätstudien angående säker skolväg 

som genomförde under hösten 2017 togs en åtgärdslista fram med prioriteringar för 

trygghetsskapande åtgärder. Samtliga av dessa åtgärder är genomförda under 2019 och 

projektet redovisas med ett underskott på 335 tkr. 

Parkeringsåtgärder: Budget för 2019 var 1 500 tkr och utfallet 633 tkr. I arbetet för att 

skapa säkra skolvägar behövs bland annat parkeringar vid skolor förbättras. Enheten har 

sett över och åtgärdat brister på befintliga parkeringar, framförallt infartsparkeringar. 

Projektet redovisas med ett överskott på 633 tkr som föreslås ombudgeteras då 

åtgärderna fortsätter 2020. 

Maskiner till driften: Budget för 2019 var 400 tkr och utfallet 610 tkr. Maskiner som 

köpts in för att effektivisera och underlätta arbetet ute i driften är en sopvals, röjsågar 

samt en minigrävare. Av arbetsmiljöskäl och för att kunna effektivisera arbetet på 

driftsidan så behövde en minigrävare införskaffas, vilket medförde ett överskridande av 

budgeten avseende maskiner. Istället för att gräva för hand kan driften nu minska risken 

för skador vid tynga lyft och grävning av djupa schakter. 
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Upphandling nytt GIS-system: Projektet ändrade inriktning och istället för en stor 

upphandling med beräknade konsultkostnader och inköpskostnader har istället avrop på 

Kammarkollegiets befintliga ramavtal gjorts. Detta har lett till enbart något höjd 

driftkostnad för systemet och inga investeringsmedel har använts. 650 tkr omfördelades 

i slutet av året till beläggning och de återstående 650 tkr föreslås ombudgeteras till 

övriga investeringar inom nämndens verksamhet. 

Flygfotografering, kartering, laserskanning: Under 2018 flygfotograferades hela 

kommunen och 2019 har en laserskanning av hela kommun genomförts. Projektet är 

avslutat med ett överskott på 19 tkr som föreslås ombudgeteras. 

Ny mätbil: På grund av ändrade förutsättningar avstod verksamheten från att investera i 

en ny mätbil. Planeringen för en ny bil gjordes då ytterligare en mätningsingenjör 

anställdes hösten 2018. Efter det har en mätningstekniker avslutat sin anställning och 

tjänsten återbesattes inte i samband med besparingskrav. Vi arbetar med att effektivare 

nyttja de två mätbilar som finns. Investeringen ombudgeterades vid Tekniska nämnden 

23 september 2019 § 70. 

Ny mätutrustning: På grund av ändrade förutsättningar avstod verksamheten från att 

investera i en ny totalstation. Planeringen för en ny mätutrustning bestående av både 

totalstation och GPS gjordes då ytterligare en mätningsingenjör anställdes hösten 2018. 

Efter det har en mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten återsattes inte. 

Istället för ytterligare en totalstation köpte vi istället in en toppmodern GPS samt 

uppgraderade de två befintliga GPS:erna. Med den nya GPS:en, samt att vi uppgraderar 

de två befintliga GPS:erna så att de får bättre mottagningsmöjligheter mot satelliterna, 

kan vi effektivisera mätningsarbetet.  Investeringen ombudgeterades vid Tekniska 

nämnden 23 september 2019 § 70. 

Avfall 

Upphandling av nya containrar har inte genomförts eftersom frågan om en framtida 

gemensam kretsloppscentral har diskuterats. En sådan lösning skulle innebära en helt 

annan typ av behållare och därför har verksamheten avvaktat inköp. Upphandling 

kommer att genomföras tidigt 2020. En framtida ny kretsloppscentral är fortfarande i 

utredningsskedet och har hittills utretts med befintliga personalresurser och därmed har 

inga kostnader belastat projektet. Under 2020 kommer vissa åtgärder att genomföras för 

att förbättra personalutrymmena på de befintliga centralerna. 

VA 

Diverse maskiner: Vi uppdaterar kontinuerligt maskinparken och en mängd mindre 

inköp av utrustning och maskiner har gjorts under året. 

Pumpstationer: De flesta av pumpstationerna har fått nya styr- och reglersystem under 

året, några pumpbyten har genomförts och många stationer har fått renoverade elsystem. 

Tillskottsvatten: En tillskottsvattengrupp är tillsatt för att arbeta kontinuerligt med 

åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten. En större åtgärd med infodring av en 

700 m lång sträcka i Brunna är genomförd. 

LPS-pumpar: Nya LPS-pumpar är inköpta till befintliga och nya områden. Det nyligen 

anslutna Verkaviken var störst med ett 50-tal nya pumpar. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och 

åtgärder men inte akut. Detta påbörjades under 2018 med en förstudie av nybyggnation 

av Kungsängens pumpstation. Åtgärder på Nygårds pumpstation med tillhörande 
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tryckledningar utreds för närvarande och sjöledningen från Kungsängens pumpstation 

till Järfälla är inspekterad med hjälp av dykare under sommaren. Projektering av nya 

stationer färdigställs under 2020. 

UBS-ledningen: Är färdigbyggd. 

Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda, en på Enköpingsvägen i Bro, en i 

Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk 

kan bli aktuell i Håbo-Tibble kyrkby. 

Dagvatten: Stora behov av dagvattendammar finns till exempel i Gröna dalen runt nya 

IP och kyrkogården. Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för 

att komma tillrätta med översvämningsproblematik. Byggnation av en större 

dagvattendamm norr om IP är projekterad under hösten och entreprenad påbörjas i vår. 

2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i 

Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021. 

Projektering och planering är i slutfasen. 

Sedimentprovtagning i alla dagvattendammar gjordes hösten 2018 och visade behov av 

sedimenttömning i Tibbledammen. Detta kommer att genomföras under vintern och 

våren 2020. Resterande dammar, som i dagsläget inte behöver tömmas, planeras in över 

tid i den kommande dagvattenplanen. 

Nya ledningar, renovering och serviser: Den utökade driftsorganisation ger större 

möjligheter att utföra fler arbeten i egen regi, både nybyggnation och 

underhållsåtgärder. Behovet av försvarsarbeten i samband med exploateringar ökar. En 

längre ledningssträcka, ca 400 m vatten och tryckspill vid Kabi, förnyades i egen regi 

under året. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning 

mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd och projektering påbörjades 2018. 

Genomförs troligen under 2020, men det beror på hur planarbetet fortskrider. 

Ådö utbyggnad: Arbetet med att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. 

Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken 

och passagen av campingområdet färdigställdes under våren. Verkaviken kopplades in i 

januari. Projektering av Sågbacken och Ådö skog pågår och arbetena påbörjas under 

vintern. 

Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer och att den nya 

vattenledningen läggs upp till Sigtuna för att skapa redundans i kommunen så kommer 

verksamhetsområdet att utökas med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen visar på 

stora investeringsbehov, Tjusta och Håbo-Tibble är närmast i tiden. Där är 

projekteringen nästan klar och arbetena påbörjas efter årsskiftet. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 

Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten 2018. Verksamheten har tagit 

över anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och 

avloppsreningsanläggning. 

Fordon: Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett antal driftsfordon är äldre och 

behöver ersättas. En enklare fordonsplan ska tas fram. Ett nytt fordon har införskaffats 

under året. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 
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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. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Alliansens absoluta prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska 

alltid ställa oss frågan vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever. 

Följande områden är prioriterade: 

1. Kunskapslyft 

2. Ökad trygghet, ordning och studiero 

3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, 

förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent 

och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och 

elever att utvecklas. 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 

Utbildningsnämnden inte längre ansvarade för gymnasieskola. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Under 2019 ansvarade Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 

förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola samt kostenhet. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 

styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 

skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på 

obekväm arbetstid och öppen förskola. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 

ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 

område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 

Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och 

kommunens kostenhet. 

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 

verksamheter var under året cirka 900 personer. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 671 652 644 640 630 066  

Nämndens budgetavvikelse 384 -12 353 -13 681  

Antal månadsavlönade personer 985 978 951  

Varav antal tillsvidareanställda personer 823 787 801  

1.3.1 Volymer 

Volymer 2019 2018 2017  
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Volymer 2019 2018 2017  

Barn i pedagogisk omsorg  51 51 48  

 Familjer som besöker öppna förskolan  70 78 78  

 Upplands-Brobarn i förskolor  1 909 1 884 1 772  

Upplands-Broelever i grundskolor 6-15 år 4 040 3 863 3 665  

 Upplands-Brobarn i fritidshem 1 522 1 502 1 489  

     

     

1.4 Viktiga händelser under året 

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att 

Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola. 

Skolinspektionen genomförde under våren 2019 regelbunden tillsyn. Vid tillsynen 

bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. 

Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem. Resultatet av tillsynen var mycket 

bra. Kommunen fick endast ett föreläggande för brister inom grundsärskolan. 

I början av april togs första spadtaget för den nya förskolan Ringblomman på 

Ringvägen i Kungsängen. 

Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har 

flyttat in under våren. 

En ny förskola, Kristallen, på Lillsjö badväg i Kungsängen stod klar i slutet av 2019. 

Resultaten i grundskolans åk 9 förbättrades. Meritvärdet i åk 9 var det högsta någonsin i 

kommunen. 

Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett 

språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

Nämndmål: 
2.1.1 Ökad trygghet, ordning och studiero 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel elever som känner sig 
trygga i skolan enligt NKI-
undersökning 

 85% 82% 82%  

Andel elever som har stuiero 
i skolan enligt NKI-
undersökning 

 85% 66% 70%  

Ogiltig frånvaro i 
kommunens grundskolor.  2% 2,4% 1,9%  

Andel vårdnadshavare som 
anser att deras barn är 
trygga i förskolan 

 95% 92% 90%  

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.2.1 Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och 

kommunala förskolor och skolor 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel barnplatser fristående 
förskolor i kommunen  20% 17% 18%  

Andel elevplatser i 
fristående skolor i 
kommunen 

 10% 7% 7%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel barn som placeras 
enligt förstahandsval i 
förskolan 

 70% 61% 66,3%  

Andel elever som placeras 
enligt förstahandsval till 
skolan. 

 80% 85%   

Kommentar 

Statistik på förstahandsval till förskoleklass för både fristående och kommunala enheter. 

Övergripande mål: 

2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.3.1 Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Andel elever som nått 
kravnivån på nationella 
proven i åk 3 

 70% 68% 64%  

Andel elever som är 
behöriga till nationellt 
program på gymnasiet 

 90% 90% 86%  

Andel elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen åk 6  85% 74% 79%  

Andel elever med godkända 
betyg i samtliga ämnen åk 9  85% 79% 77%  

Genomsnittligt meritvärde i 
årskurs 6  220 223 210  

Nämndmål: 
2.3.2 Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9 

 

Kommentar 

Det var endast tretton kommuner i landet som hade högre meritvärde. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Meritvärden i årskurs 9  240 246 236  

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Sammantaget visar bedömningen att måluppfyllelsen är relativt god för 2019. 

Alla mål är ännu inte uppnådda, men flera mål är nästan uppnådda och några är 

uppnådda. 

Främst gäller det resultaten i grundskolan som på många sätt förbättrats, till exempel så 

är meritvärdena i åk 6 och 9 de högsta någonsin i Upplands-Bro kommun. 

Målet om Ökad trygghet, ordning och studiero är inte uppnått. Några indikatorer visar 
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oförändrat eller förbättrat resultat, men målvärdet för 2019 för dessa indikatorer 

uppnåddes inte. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg 11 545 4 308 11 058 4 271 487 -37 450 -390 

Förskola/Öppen 
förskola 428 238 

211 67
6 433 509 

216 61
0 -5 271 4 934 -337 -4 166 

Grundskola/ 
Fritidshem/Grund
särskola 785 125 

338 08
9 815 911 

368 82
1 -30 786 30 732 -54 -8 855 

Gemensam 
verksamhet 70 173 68 947 70 928 70 027 -755 1 080 325 1 058 

Summa 
1 295 08

1 
623 02

0 
1 331 40

6 
659 72

9 -36 325 36 709 384 -12 353 

3.2 Ekonomisk analys 

Kommentarer 

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 384 tkr. 

Pedagogisk verksamhet  

Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för 

barn inom pedagogisk omsorg. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnad än budget 

för OB-verksamheten. 

Förskola och Öppen förskola 

Upplands-Brobarn i förskolorna blev i genomsnitt 40 färre till antalet än vad som 

budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 4 400 tkr. 

Kommunens förskolor redovisade högre kostnader (-4 650 tkr) än vad budget medgav. 

Enheterna har under året jobbat med åtgärdsplaner för budget i balans. 

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 

Upplands-Bro elever i grundskolor blev i genomsnitt som budgeterat. 

Grundsärskola hade ett färre antal mottagande än vad som prognostiserades inför 2019. 

De elever som mottogs bedömdes i de lägre behovsgrupperna vilket gjorde att 

kostnaden blev 

3 100 tkr mindre. Dessutom hade Resursteamet lägre kostnad (800 tkr) än budget för 

grundskolans tilläggsbelopp. 

5 av kommunens skolenheter hade högre kostnader än vad budget medgav (- 4 000 tkr). 

Enheterna har under året jobbat fram åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

Gemensam verksamhet 

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 

och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
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administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 

överskott  p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

       

       

Summa       

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Under 2019 hade Utbildningsnämnden inte några medel från Sociala 

investeringsfonden. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

IKT-satsning förskolor och 
skolor 2 000 0 4 327 2 000 -2 327  

Inventarier/utrustning förskolor 
och skolor 3 958 0 1 837 4 358 2 521  

Larm och säkerhet 3 000 0 683 3 000 2 317 1 970 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 1 869 1 000 -869  

Upprustning av utomhusmiljö 500 0 172 500 328  

Summa 10 458 0 8 888 10 858 1 970 1 970 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Utomhusmiljö förskolor och skolor 
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp. 

IKT-satsningar förskolor och skolor 
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning 

för kommunens högstadieskolor. Medel har omdisponerats från Inventarier och 

utrustning. 

Larm och säkerhet 
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och 

skolor. Utdragen upphandlingsprocess gör att 1 970 tkr reserveras till 2020. 

Modernisering av kök 
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i 

övriga kök. 

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 
Modernisering av lärmiljöer. Medel har omdisponerats till IKT-satsningar. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och 

omsorgsnämnden. Ny utförare har tillträtt på Hagtorps vård- och omsorgsboende och en 

ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende har tillträtt under 

perioden. Förebyggande enheten för äldre har mottagit pris för årets arbetsplats och 

hemtjänsten mottog det interna miljöstipendiet. Under året som har gått har en översyn 

av hemtjänsten gjorts. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 

samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 

volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2019 2018 2017  

Nämndens nettokostnader 196 737 0 0  

Nämndens budgetavvikelse 9 255 0 0  

Antal månadsavlönade personer 187 0 0  

Varav antal tillsvidareanställda personer 175 0 0  

Avvikelse för tidigare år kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades inom Socialnämnden. 

1.4 Viktiga händelser under året 

Biståndsenheten - personer med insatser inom äldreomsorg 

 Upplands-Bro kommun har ingått i överenskommelsen om bibehållet 

kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. 

Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidrar till ökad 

valfrihet. Ansöker en person om plats i annan kommun som ingår i 

överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så 

länge den enskilde behöver insatsen. Implementering av nya arbetssätt har 
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påbörjats tillsammans med de 15 kommuner som ingår i överenskommelsen. 

 

 Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 

Frösunda Omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan med utföraren för 

att säkerställa en god kvalitet. 

 

 Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg öppnades i september 2019. 

Boendet ingår i valfrihetssystemet och drivs av Humana AB enligt LoV-avtal. 

 Arbetet med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring utskrivningsklara 

individer har fortsatt. FOU.nu har engagerats i syfte för att stärka samverkan 

med primärvård och geriatrik. 

 

 Enheten har deltagit i arbetet med att utveckla och kartlägga dagverksamheten 

vid Kvistaberg. Två medarbetare har representerat enheten vid anhörigmöte på 

Kvistaberg. En annan medarbetare representerade enheten vid PRO:s årsmöte. 

 

 Samtliga undersköterskor i Trygg förstärkt hemgång har utbildats i att installera 

trygghetslarm, trygghetskamera samt nyckelfria lås i ordinärt boende. Tillsyn via 

kamera är en tjänst som kan kombineras med hembesök om behov finns. Det 

finns idag 15 trygghetskameror installerade. 

 

 Tillsammans med kommunikationsavdelningen har enheten gjort en översyn och 

reviderat de informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Det ska vara 

tydligt att valfrihet finns inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. 

 

 Enheten har tagit fram en metod för likvärdiga uppföljningar av individärenden i 

form av utvecklade mål för insatserna. Samordnare har tillsammans med 

biståndshandläggare skapat ökad struktur vid ärendedragningar utifrån en 

fastställd dagordning. 

 

 För att kunna erbjuda en trygg utskrivningsprocess från sjukhusen samt 

kvalitetssäkra insatser har enheten stärkts upp med två tjänster. Förstärkningen 

består av en biståndshandläggare och en samordnare. Enheten har haft behov av 

konsult under en kortare tid. 

 

 Fördelningen av hemtjänsttimmar mellan egen regi och privata utförare är jämnt 

fördelade. 

Utföraravdelningen 

 Av totalt sex finalister till årets arbetsplats i kommunen var fyra från 

utföraravdelningen; Kungsgården, hälso- och sjukvårdsenheten, förebyggande 

enheten och utföraravdelningens ledningsgrupp. Vinsten gick till förebyggande 

enheten, som fick dela priset med mark- och exploateringsenheten. 

Hemtjänst inom ordinärt boende, servicehus och nattpatrull 

 Den cykelburna hemtjänstverksamheten tog emot kommunens miljöstipendium i 

juni, en bekräftelse på arbetet som bedrivs med koppling till miljö och 

hållbarhet, vilket gav såväl ledning som medarbetare ytterligare motivation att 

vidareutveckla miljöarbetet. 
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 Under första halvåret 2019 har enhetschefen med hjälp av extern konsult kartlagt 

kostnader och tagit fram en handlingsplan för hur hemtjänsten ska organiseras 

för att få en ekonomi i balans. Det har blivit tydligt att det finns ett behov av att 

se över organisationen för att kommunens egen hemtjänst ska bli en 

konkurrenskraftig LoV-verksamhet med ekonomi i balans, uppfyllda 

kvalitetskrav och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. För det krävs en väl 

organiserad enhet med tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter med fokus 

på planering och utförande av hemtjänstinsatser. Ny organisation träder ikraft 

2020 och rekrytering till nya tjänster påbörjades under 2019. 

 

 Hemtjänsten upplever fortsatta svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, 

vilket ibland inneburit att ordinarie personal fått arbeta övertid, vilket i sin tur 

har lett till högre sjukfrånvaro än föregående år. 

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Flertalet medarbetare har tack vare god resursplanering fått möjlighet att gå från 

deltids- till heltidsarbete. Personalen arbetar mer flexibelt i verksamheterna, 

vilket utvecklar såväl verksamhet som personal genom bland annat ökad 

kontinuitet och effektivitet. Med hjälp av införande av nytt bemannings- och 

planeringssystem underlättas planeringen av arbetstid. 

 

 Medarbetarnas delaktighet och engagemang har utvecklats genom att utse 

ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu måltidsombud, 

hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/dokumentationsstödjare 

och demensombud. Ombuden planerar aktiviteter utifrån ansvarsområdets mål, 

de implementerar rutiner och utför månadsvisa egenkontroller. 

 

 Verksamheterna har installerat digitala och interaktiva spelenheter, Tovertafel, 

som underlättar interaktionen för personer med demenssjukdom. Spelen har 

bidragit till ökad fysisk aktivitet och glädje. Smarta TV-apparater används i 

verksamheten, bland annat för att visa film, spela musik och för att väcka 

minnen. 

 

 Kungsgården är pilotverksamhet för digital signering. 

 

 Norrgården, Allégården och Kungsgården deltog i årets konstrunda. Rotary har 

under året bjudit verksamheternas konstgrupp på ett antal undervisningstimmar 

av en lokal konstnär. Övriga aktiviteter som har ägt rum är bland annat; 

seniorkampen, Fest i byn, sommarfest, kräftskiva, surströmmingskalas och 

julmarknad. 

 

 Under året har Allégården och Norrgården deltagit i projektet Tena Identify. Det 

är ett sätt att mäta en individs behov av inkontinensskydd. Detta är ett verktyg 

som bidrar till förändrade och mer individanpassade arbetsrutiner. 

 

 Ett nytt trygghetslarm har installerats på Norrgården och Allégården. Nya 

larmfunktioner är boendelås, brandlarm, passagesystem och video för 

porttelefon, där funktionerna styrs via smarta telefoner. Detta förväntas skapa en 
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ökad trygghet för brukarna, då exempelvis boendelås innebär att både personal 

och brukare slipper handha nycklar till lägenheterna. 

 

 Kungsgårdens personalgrupp och anhöriga har blivit demensvänner. 

 

 En handlingsplan har upprättats tillsammans med utbildningskontorets kostenhet 

för att förbättra avvikelsehantering, kommunikation och brister kring maten och 

måltiden. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

 Enheten har arbetat med digital inkontinensmätning, Tena Identify, i 

pilotverksamhet på Allégården och Norrgården. 

 

 Tillsammans med personal på Kungsgården har medarbetare inom hälso- och 

sjukvårdsenheten påbörjat utbildning kring digital signering, vilket genomförs 

som pilot där. 

 

 Enheten har arbetat med att införa Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) i 

verksamhetssystemet enligt Socialstyrelsens krav.  

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten har under året utökat antalet besökare på Kvistaberg med 

över 29 procent. Nya grupper har startas för yngre personer med 

demenssjukdom samt för finsktalande personer. Utökning har också skett när det 

gäller aktiviteter i den öppna verksamheten för äldre. Under året har en 

arbetsterapeut och en hälsopedagog rekryterats, vilka bidrar med 

multiprofessionell kompetens till arbetsgruppen. 

 

 Inom dagverksamheten pågår en kartläggning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer 

och strategi vid demens. En undersökning har genomförts i samarbete med 

avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd samt biståndsenheten. Cirka 60 

personer har intervjuats, därav personer med demenssjukdom, anhöriga, 

pensionärsföreningar och andra professionella som kommer i kontakt med 

personer med demens. Kartläggningen visade att anhöriga är nöjda med 

dagverksamheten och under 2020 kommer enheten att testa några förslag utifrån 

kartläggningen. 

 

 För första gången anordnades internationella seniorkampen, en tävling som 

syftar till att främja en hälsosam vardag för äldre. Tävlingen engagerade nästan 

400 deltagare från hela Sverige och Tyskland. Kungsgården, Norrgården och 

Allégården deltog också i tävlingen. Fler äldre har fått möjlighet att delta i 

aktiviteter med fysisk aktivitet då nya grupper startades och ett gym för äldre 

renoverades. 

 

 Förebyggande enheten för äldre arbetar på bred front med kultur för hälsa, 

teatergruppen som anordnas i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har 

blivit en stor succé. 

 

 För att ge ännu bättre stöd till anhöriga i kommunen startade enheten projektet 
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anhörigambassadör och utökade även antalet stödsamtal. 

 

 Antalet deltagare i träffpunktverksamheten ökade med 25 procent och har över 

6 000 besök under 2019. 

 

 Enheten mottog under våren utmärkelsen årets arbetsplats i kommunen 2018. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och 

omsorgsboendet Hagtorp samt förberedelsen av mottagandet av ny utförare 

enligt upphandlingsmodellen Lagen om valfrihet, LoV, inom vård- och 

omsorgsboende. Detta innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden i 

Upplands-Bro kommun ingår i valfrihetssystemet. 

 

 Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att 

verksamhetssystemet Procapita övergår till LifeCare. Avdelningen har drivit 

arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i verksamheterna. 

 

 Avdelningen har utökats med en tjänst på grund av förändring av nämnderna 

samt lagstiftning som kräver tät uppföljning. 

 

 Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.1.1 Utveckla valfriheten och aktiva val 

 

Kommentar 

Biståndsenheten 

 Insatser och aktiviteter har genomförts med olika aktörer för att öka 

informationen om kommunens valfrihetssystem och vilka val brukare kan göra 

inom till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enheten har, 

tillsammans med kommunikationsstaben, gjort en översyn och revidering av de 

informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Ett stort arbete har även 

bedrivits tillsammans med Storsthlm inför den länsövergripande 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för särskilt boende, som 

startade den 1 juli 2019. 

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull 

 Enheten arbetar aktivt med att kartlägga personalens kompetenser för att 

förbättra kvaliteten i verksamheten och kunna bemöta brukarnas behov. 

Synpunkter, klagomål och avvikelser diskuteras på arbetsplatsträffar och 

kvalitetsmöten. För att kvalitetssäkra planeringen av beviljade besök används ett 

planeringssystem där brukarens önskemål står i fokus. 

 

 Personalen arbetar i mindre grupper och utgår från ett personligt 

kontaktmannaskap för att den enskilde ska få kontinuitet i omvårdnaden och 

känna sig trygg. I detta ingår att upprätta en genomförandeplan i samråd med 

den enskilde utifrån biståndsbeslut och den enskildes önskemål. 

 

 Via hembesök och telefonsamtal med brukare/närstående får hemtjänsten reda 

på kundernas förväntningar på verksamheten. 

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 
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 Enheterna arbetar ständigt för att det dagliga livet ska präglas av brukarens val 

och extra fokus har lagts på detta under året. Varje brukare har egen tid med sin 

kontaktman, där det exempelvis finns möjlighet att gå på bio eller åka och 

shoppa. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelse där tidigare (och 

nuvarande) intressen kartläggs. Kungsgården har skapat möjlighet för en grupp 

att åka iväg och arbeta i ett snickeri, då det uppmärksammades att flera av de 

boende hade detta intresse gemensamt. Aktiviteten har varit mycket uppskattad. 

 

 Frekvensen för brukarråd har utökats. Stående punkter på agendan är frågor 

kring trygghet, delaktighet, självbestämmande, måltiden, aktiviteter samt inom- 

och utomhusmiljö. 

 

 Norrgården och Allégården har arbetat med att utveckla individuella 

bemötandeplaner. Planen beskriver vad personalen bör tänka på i bemötandet av 

varje enskild individ utifrån behov. 

 

 Verksamheterna informerade alla brukare och anhöriga om 

brukarundersökningen som gjordes i våren 2019 via anhörigbrev, anhörigråd 

och brukarråd. Hösten 2019 arrangerade Kungsgården en workshop tillsammans 

med anhöriga och personal för att arbeta tillsammans kring 

brukarundersökningen. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enheten har utökat antalet aktiviteter med bland annat 

gymverksamhet och utökade teknikgrupper för att möjliggöra för individen att 

välja passande aktiviteter.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd håller i arbetet gällande 

Socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser. Resultat från 

brukarundersökningen presenterades i oktober. 

 

 Ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende öppnade sin 

verksamhet i september. Avdelningen har varit involverade i detta arbete. 

Enstaka platser på boendet finns tillgängliga enligt upphandlingsformen Lagen 

om valfrihet, LoV. 

 

 Avdelningen har varit involverade i upphandlingen av ny utförare för vård- och 

omsorgsboendet Hagtorp. Upphandlingen har utförts enligt LoU, sedan maj 

2019 drivs boendet av Attendo.  

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen boende som 
upplever att de fick välja sitt 
vård- och omsorgsboende i 
jämförelse med föregående 
år. 

 77% 78% 77%  
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Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen brukare som 
upplever att de fick välja sin 
hemtjänstutförare i 
jämförelse med föregående 
år 

 68% 69% 68%  

Öka valfriheten för 
nämndens målgrupp genom 
e-hälsa i jämförelse med 
föregående år. Avser en 
ökad valfrihet till individuella 
lösningar genom möjligheten 
att ansöka om insatser 
digitalt. 

   Ej uppnått   

Öka antalet vård- och 
omsorgsboenden inom LOV 
i jämförelse med föregående 
år. 

   Uppnått   

Öka den brukaranpassade 
informationen om valfrihet 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde i 
jämförelse med föregående 
år. 

   Uppnått   

Öka antalet icke 
biståndsbedömda aktiviteter 
för Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år. 

   Uppnått   

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av 

hög kvalitet 

Nämndmål: 
2.2.1 Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för 

alla 

 

Kommentar 

Biståndsenheten  

 Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten. De 

arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande för alla genom exempelvis 

digitala lösningar inom hemtjänsten såsom trygghetslarm och digitala inköp. 

Undersköterskorna i Trygg förstärkt hemgång arbetar även på ett motiverande 

och rehabiliterande arbetssätt samt informerar brukare och/eller anhöriga om 

hjälpmedel samt kan bistå med kontakt till hemrehabiliteringen. 

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull 

Upplands-Bro hemtjänst bidrar till ett hälsosamt åldrande genom att: 

 riskbedömning genomförs hemma hos alla brukare. 

 vid förhöjd fallrisk kontakta hemrehabiliteringen. 
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 informera brukare och närstående om riskbedömningen och förebyggande 

åtgärder.  

 fråga efter brukarens egna förslag, synpunkter och erfarenheter i syfte att 

förebygga fall.  

 följa upp och utvärdera insatserna. 

 informera primärvården om en brukare har fallit. 

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Upplands-Bro kommuns vård- och omsorgsboenden har ökat den digitala 

användningen för brukarna bland annat genom att använda Tovertafel och 

Smart-TV. Dessa hjälpmedel används också för att öka den fysiska aktiviteten 

och samvaron bland de boende. 

 

 För att minska risken för fall har följande genomförts: 

- deltagande i Balansera mera, en vecka med fokus på fallprevention för brukare, 

personal och närstående. 

- samarbete med Familjeläkarna med genomgång av inrapporterade fall. 

- fallriskanalys vid inflyttning samt uppföljning. 

- användning av Senior Alert som riskbedömningsinstrument. 

- registrering i BPSD-registret vid demenssjukdom. 

- utbildning i lågaffektivt bemötande samt förflyttningsteknik. 

- fysiska aktiviteter för de boende. 

- Allégården och Norrgården har även deltagit i pilotprojektet Tena Identify, 

vilket är ett sätt att mäta behov av inkontinensskydd. Genom att förutse när 

inkontinensskydd behövs möjliggörs bättre planering utifrån individens behov.   

Hälso- och sjukvårdsenheten 

Under året har följande aktiviteter genomförts: 

 drivit och planerat Balansera mera. 

 samarbetat med Familjeläkarna. 

 arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD-registret.  

 utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik. 

 riskanalys när brukare flyttar in samt uppföljning. 

 införskaffat extra halkstrumpor till alla verksamheter.  

 informerat om lämplig möblering. 

 genomfört hygienvecka i samtliga verksamheter. 

Förebyggande enheten för äldre 

 Förebyggande enhetens teknikansvarige erbjuder individuell hjälp och 

rådgivning utöver de teknikgrupper som finns. 

 

 I stödgrupperna och på dagverksamheten visar personalen olika tekniska 

lösningar. Ett pilotprojekt med Minnity startades under året; Minnity är en 

applikation som utvecklats till dagverksamheten. Med hjälp av denna kan 

verksamheten använda levnadsberättelser interaktivt samt underlätta 

kommunikation och information till närstående. 

 

 Volontärsamordnaren och demensspecialisten inom förebyggande enheten för 
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äldre har anordnat rekryteringskampanj för att få fler volontärer med inriktning 

demens. 

 

 Anhörigambassadörer har införts under året. Anhörigkonsulenten stöttar dem 

genom möten och föreläsningar. 

 

 Enheten anordnade mindfulness för anhöriga. 70 anhöriga ansökte om må-bra-

checken. 

 

 En ny anhöriggrupp startades och anhörigkonsulenten inledde ett samarbete med 

öppenvårdspsykiatrin i Kungsängen. 

 

 En grupp för yngre personer med demens startades inom dagverksamheten. 

 

 Samtliga medarbetare gick en utbildning om balansträning av enhetens 

hälsopedagog. 

 

 Seniorgympagrupp startades i Bro och en stegräknartävling anordnades. 

 

 Hälsopedagogen har inlett samarbete med Bro simhall för att få tillgång till 

gymlokalen. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har medverkat vid utvecklingsarbetet av förebyggande enheten för 

äldre. 

 

 Avdelningen har hållit i arbetet med Tena Identify samt utforskar möjligheten att 

använda digital teknik (som inte berör medicinska värden) som förutsäger 

fallrisk. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka användandet av digital 
teknik för brukare inom 
äldreomsorgen i jämförelse 
med föregående år 

   Uppnått   

Öka antalet medverkande i 
förebyggande enhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 5 500 6 146 4 921  

Öka antalet medverkande i 
volontärverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år 

 40 43 32  

Öka antalet medverkande i 
anhörigstödsverksamhetens 
aktiviteter i jämförelse med 
föregående år. 

   Uppnått   

Kommentar 

2018 var antalet medverkande 140 personer under 2019 har 181 personer medverkat. 

Minska antalet fallskador 
inom Äldre- och 
omsorgsnämndens 
verksamheter i jämförelse 
med föregående år 

 5 8 6  



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-1 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : 11. Bilaga - Verksamhetsberättelse 2019 Äldre- och omsorgsnämnden

 

Äldre- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019 13(17) 

 

 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Kommentar 

Antalet fallskador som rapporterats handlar om frakturer. Detta är enbart för vård- och omsorgsboenden samt 
demensdagverksamhet. 244 fall har rapporterats in under 2019 i jämförelse med 291 fall under 2018. 

Öka deltagandet i 
dagverksamheten för 
personer med 
demenssjukdom i jämförelse 
med föregående år 

 2 800 3 105 2 397  

Övergripande mål: 

2.3 En kommun i tillväxt 

Nämndmål: 
2.3.1 Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer 

 

Kommentar 

Biståndsenheten 

 I Bro finns ett servicehus inom formen för särskilt boende dit äldre kan ansöka 

om plats enligt SOL. Det finns också ett trygghetsboende i Kungsängen som 

hanteras via Upplands-Brohus, där äldre kan ställa sig i kö från det att de fyller 

70 år och flytta in efter sin 75-årsdag. Utöver detta finns vård- och 

omsorgsboende med heldygnsomsorg. 

 

 Kommunen har ingått överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt 

till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. Överenskommelsen 

gäller från och med den 1 juli 2019 och bidar till ökad valfrihet. 

 

 Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från 

Frösunda Omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan med utföraren för 

att säkerställa en god kvalitet. 

 

 Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg öppnades i september 2019. 

Boendet ingår i valfrihetssystemet och drivs av Humana AB enligt LoV-avtal. 

Vård- och omsorgsboende - Allégården, Norrgården och Kungsgården 

 Balkongerna på Kungsgården har utformats så att de är tillgängliga för alla och 

attraktiva att vistas på. 

 

 Attraktiv livsmiljö är en stående punkt på Kungsgårdens brukarråd samt 

anhörigråd.  

 Under våren gjordes en handlingsplan kring måltidsmiljön på varje avdelning. 

Kostombuden har genomfört egenkontroller en gång i månaden, vilket har 

skapat ett ökat engagemang och resultat. 

 

 En arbetsgrupp för trädgårdarna på Allégården och Norrgården har bildats under 

året. Nya utomhusmöbler är inköpta och planteringar har gjorts i rabatter och 
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växthus. Markiser har satts upp för att skapa skugga under de varma dagarna, 

vilket möjliggjorde för de boende på samtliga avdelningar att sitta ute. Under 

hela sommaren har grönsaker odlats och skördats i trädgården.  

Förebyggande enheten för äldre 

 Skapade en uteplats och rustade upp gymnastiksalen vid Torget 4 i Kungsängen.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

 Avdelningen har drivit arbetet med att ingå LoV-avtal inom valfrihetssystemet 

med vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg. 

 

 Avdelningen har lett arbetet kring verksamhetsövergången av Hagtorps vård- 

och omsorgsboende. Attendo tog den 15 maj över driften från Frösunda Omsorg 

AB. 

 

 Utredning gällande möjlighet till vård- och omsorgsboende från och med 85-års 

ålder har påbörjats. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Öka andelen och utbudet av 
anpassade bostäder för 
Äldre- och 
omsorgsnämndens 
målgrupper i jämförelse med 
föregående år 

   Uppnått   

Utreda möjligheten till plats 
på vård- och 
omsorgsboende från den 
dag en individ fyller 85 år 

   Delvis 
uppnått 

  

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är mycket god. Vad gäller indikatorn för att kunna 

ansöka om insatser digitalt, saknas idag tekniska förutsättningar för genomförande. Vad 

gäller trygghetsboenden är det inte kommunen själv som bygger och förvaltar detta, 

utan det är Upplands-Brohus AB där plats på trygghetsboende ges genom en bostadskö. 

Äldre- och omsorgsnämnden verkar dock för att det ska byggas fler boendealternativ till 

äldre. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2019 Redovisat 2019 Avvikelse 2019 
Avvikelse 

2018 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Myndighets-
enheterna 119 167 12 800 113 339 14 242 5 828 1 442 7 270 0 

Utföraravdelning
en 132 537 45 307 137 504 49 415 -4 967 4 108 -859 0 

Avdelningen för 
kvalitet- och 
verksamhetsstöd 16 241 3 846 13 335 3 785 2 906 -61 2 845 0 

Summa 267 945 61 953 264 178 67 442 3 767 5 489 9 256 0 

Avvikelse för år 2019 kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades inom Socialnämnden. 

3.2 Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 9,3 mnkr, vilket 

motsvarar 4,5 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades delades budgeten från 

den tidigare Socialnämnden med reservation för justeringar mellan nämnderna. 

Överskottet beror på medel avsatta för kommande lagändringar och överenskommelser 

inom äldreomsorgen. 

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 7,3 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 8,4 mnkr. 

Budgeterade medel avsattes till att bland annat täcka den pågående överenskommelsen 

med regionen om minskade antal dygn innan hemgång från slutenvården samt 

bibehållet kostnadsansvar för val av vård- och omsorgsboende för den äldre. 

Biståndsenheten visar ett negativt resultat med 1,2 mnkr 

Externa vård- och omsorgsboenden - visar ett negativt resultat med 1,0 mnkr. 

Under år 2019 har antalet placeringar uppgått till 2 110 dygn, motsvarande 31 brukare, i 

jämförelse med 2018 då antalet placeringar uppgick till 1 894 dygn för 42 brukare. Tre 

av placeringarna avser permanent boende med speciell inriktning, en placering avser 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar. 

Vård- och omsorgsboende enligt LoV - visar ett positivt resultat med 3,7 mnkr. 

Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg startades upp under september 

månad och vid årsskiftet hade 30 individer flyttat in. 

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 3,2 mnkr.  

Utförd tid har ökat med 14,2 procent motsvarande 20 000 timmar i jämförelse med 

2018. 

Trygg förstärkt hemgång - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr. 

Insatsen ökar möjligheten för individen att bo kvar hemma med hemtjänstinsatser. Den 

positiva avvikelsen beror på vakant tjänst under året. 

Personal och administration - visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr. 
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Enheten har tagit in konsult första halvåret av 2019 samt utökat med 2,0 tjänster under 

hösten. 

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 0,9 mnkr  

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr. 

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull - visar ett negativt resultat med 

4,2 mnkr. 

Verksamheterna har höga kostnader för övertid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder har 

vidtagits för att minska underskottet och organisationen har setts över. 

Vård- och omsorgsboenden - visar ett positivt resultat med 1,6 mnkr. 

Verksamheterna har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med bemanningsrutiner 

samt analys av övriga driftskostnader och intäkter. 

Hälso- och sjukvårdsenheten samt tekniska hjälpmedel - visar ett positivt resultat med 

0,7 mnkr. 

Överskottet beror på vakanta tjänster under delar av året. 

Förebyggande enheten för äldre - visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr. 

Överskottet beror dels på att planerad utökning av bemanningen har fördröjts under 

2019 i avvaktan på behovskartläggning, dels att många aktiviteter startade upp under 

hösten. Året har präglats av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat 

antalet besök med 708 stycken, motsvarande 29 procent jämfört med 2018. Frivilliga 

verksamheten har utökats med 1 228 deltagare  motsvarande 25 procent jämfört med 

2018. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 2,8 mnkr.  

Avvikelsen beror på vakant tjänst under delar av året samt medel för att täcka ökade 

volymer samt behov av specialistkonsulter. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2019 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

- 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 0 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 0 

Upprustning av 
bostadsrättslägenheter 
servicehuslägenheter 1 056 0 301 1 056 755 0 
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2018 
Redovisat 

2019 
Budget 

2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Omudgete
ras till 

2020 

Kungsgården 198 0 175 198 23 0 

Dagverksamhet 50 0 166 50 -116 0 

Norr/Allégården 270 0 215 270 55 0 

Norr/Allégården 
sängar/traverser (från 2018) 505 68 437 437 0 0 

Hemtjänst elcyklar 100 0 37 100 63 0 

Hemtjänst inredning 
omklädningsrum 91 0 74 91 17 0 

Hemtjänst Nyckelskåp 0 0 461 0 -461 0 

Förebyggande enheten, 
uteplats Torget 4 85 0 28 85 57 0 

Summa 2 355 68 1 894 2 287 393 0 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Samtliga investeringsprojekt avslutas under 2019. 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds, 

utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas som också tar hänsyn till 

svensk lagstiftning. Det strategiska miljöarbetet tar även hänsyn till omvärldens krav 

och förväntningar, vilket framför allt tar sig i uttryck genom olika miljöprojekt 

kommunen engagerar sig i likväl som samverkan med andra aktörer. Chefer inom 

kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i svensk 

miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även 

för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och 

återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud. 

Styrningen av miljöarbetet sker genom miljögruppen och leds av miljöstrategen som 

utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet. Miljöombudet medverkar till 

ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt delta vid miljögruppens möten, 

bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i kontorets mål- och budgetarbete, 

samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om detta vid sitt kontors 

ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen. 

Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs 

för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Miljörevision av det 

systematiska miljöarbetet sker en gång per år och planeras till september 2020. 

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet 

inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, 

näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår i en 

samverkan med Håbo och Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret ansökt om och 

blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten för att tillse att invånare får den service 

och information de behöver inför att underlätta energieffektivisering och därmed bidra 

till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären. 

 

2 Kommunens miljöarbete 
En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger 

till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex 

betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer 

har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som 

helhet kan nå sina mål. 

2019 var året då Upplands-Bro kommun blev en miljödiplomerad kommun. Revision 

genomfördes i september och revisorn kunde godkänna organisationens miljöarbete på 

samtliga punkter. Året har genomsyrats av kommunikation och förankring av 

miljöarbetet mellan arbets- och ledningsgrupper inom organisationen för att underlätta 

och tillgängliggöra inför revisionen. Framför allt har det handlat om att samtliga enheter 

ska se över vilka indikatorer som gäller dem och ange aktiviteter för att bidra till att nå 

målen. 

Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och 

ansvarat för projektledning för tre evenemang riktade till invånarna: Earth hour, 

Solseminarie samt rådgivningen vid Fest i Byn. Samtliga inslag har bidragit till att föra 

vidare kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som 

finns. Kommunens invånare har alla möjlighet att vända sig till den centrala energi- och 
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klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller 

byta till förnyelsebara energikällor. 

 

3 Viktiga händelser under året 
• Utdelning av Internt miljöstipendium gick i år till både hemtjänsten för deras 

insatser i att använda cykeln i stor utsträckning, samt till Siv Elomaa för hennes 

insatser i att minska matsvinnet bland elever i Lillsjöskolans kök. 

 

• Kommunen firade Earth Week under sista veckan i mars i samband med Earth 

Hour. Energi- och klimatrådgivning i samarbete med bygglovsenheten fick 

besök i Kontaktcenter av tio invånare som var intresserade av solceller på sina 

hus. Utställning av energi- och klimatrådgivningen både i Konstkuben i Bro 

samt i Kontaktcenter i Kungsängen under hela veckan. Evenemang i Bro 

centrum under lördagkvällen med eld- och ljusshow, tal av politiska 

talespersonen för miljö samt framförande av lokal musikgrupp i Nyfiket. Totalt 

ca 230 besökare. 

 

• Energi- och klimatrådgivningen välkomnade 34 besökare till ett solseminarie 

som kommunen höll i Kungsängen under våren. Seminariet var till för invånare 

som ville veta mer om möjligheter att använda solenergin i sina privata villor 

och bostadsrättsföreningar. Föreläsaren kom från Solkompaniet och två personer 

som installerat solceller på tak berättade om sina erfarenheter för mer praktisk 

information. 

 

• Under sommaren registrerades kommunen som deltagare i One Planet City 

Challenge som i Sverige drivs av WWF. Genom detta gavs tillgång till 

internationell databas för att registrera information samt statistik utifrån de 

utsläpp som genereras på olika vis inom kommunen. Genom programmet har 

kommunen tillgång till råd och stöd för att agera för ett fossilfritt samhälle och 

därmed bidra till att nå målet om 1,5 grader enligt Parisavtalet. 

 

• Kommunen har under året varit en av deltagarna i Glokala Sverige, en 

samverkan mellan svenska FN och SKR, som ska ge stöd och rätt förutsättningar 

till kommuner och regioner att praktiskt kunna arbeta med de globala 

hållbarhetsmålen och använda Agenda 2030 som metodik för en hållbar 

utveckling. Detta gynnar samtliga aktörer och  tillsammans kan det byggas en 

arena för ett hållbart Upplands-Bro. 

 

• Under året som gått har Upplands-Bro kommun miljödiplomerats enligt Svensk 

miljöbas. Miljöarbetet har präglats av förberedelse inför revisionen som skedde 

under september och kommunen kan nu fortsätta arbetet genom tydlig 

målsättning och god kommunikation inom samtliga kontor och verksamheter, 

för att systematiskt öka både medvetenhet och miljöprestanda inom kommunen. 

Kommunen är en viktig aktör för att bidra till att invånare har goda 

förutsättningar för att göra miljövänliga och hållbara val i sin vardag. 
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4 Omvärld och förutsättningar för att nå vision 2035 
Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som har sitt ursprung från FN:s 

klimatmöte i Paris 2015, där världens länder enades om max två graders ökning av 

genomsnittlig temperatur på jorden, med ambitionen att hålla oss under 1,5 graders 

ökning. För Sverige innebär ramverket en klimatlag, nya klimatmål, samt ett 

klimatpolitiskt råd. Klimatmålet som antogs 1 jan 2018, innebär att Sverige senast år 

2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För Upplands-Bro 

kommun innebär detta bland annat en omställning till fossilfria transporter samt en 

fortsatt energiförsörjning med förnybar energi. 

Agenda 2030 innehåller de 17 globala hållbarhetsmålen och ett arbete har påbörjats för 

att implementera Agenda 2030 i Sveriges kommuner, regioner och landsting. Svenska 

FN-förbundet och SKR har ingått ett samarbete, Glokala Sverige, för att underlätta detta 

arbete. Upplands-Bro kommun ansökte om medverkan för 2019-2020 och är nu en av 

81 svenska kommuner som får möjligheten till utbildning och stöd i vårt lokala arbete. 

Under 2019 har en ambassadör från Glokala Sverige haft en föreläsning för kommunens 

politiker och chefer, och ett arbete har skett för att koppla övergripande målsättningar 

till målen i Agenda 2030. 

På riksnivå ser man en fortsatt ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, samtidigt som 

den svenska ekologiska produktionen inte ökar i samma takt. En åtgärdsplan för att öka 

ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel överlämnades till 

regeringskansliet i februari 2018 och en regional livsmedelsstrategi för 

Stockholmsområdet antogs 21 augusti 2019. Målet är att 60 % av den offentliga 

livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Inom 

Upplands-Bro kommun var 42 % av livsmedelsinköpen ekologiska under 2019. 

5 En hållbar kommun i utveckling 
5.1.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan 

 

Upplands-Bro kommun är en snabbt växande kommun och antalet invånare har mellan 

år 2018 och 2019 ökat från 28 771 personer till ca 29 413 personer. Som organisation 

ser kommunen möjligheter i ett hållbart förhållningssätt och därmed hitta lösningar för 

att både minska resursanvändningen och minimera vår miljöpåverkan. Under 2019 vill 

kommunen fortsätta öka energieffektiviteten i våra fastigheter, öka antalet verksamheter 

som källsorterar samt öka andelen ekologiska produkter. 

Indikatorn att minska mängden köpt energi inom kommunens verksamheter per 

invånare utgår från statistik för både el och värme. Målet är en minskning per invånare 

med fem procent från föregående år. Återigen lyckades kommunen minska 

energikonsumtionen per invånare, dock ej i nivå med målet. 

Tabellen nedan anger antal MWh el respektive värme som förbrukats inom kommunens 

egna verksamheter under åren 2015 - 2019. 
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  MWh 2015 2016 2017 2018 2019 

Upplands-
Bro kommun El 14 256 14 642 14 369 14 504 14 006 

 Värme 6 528 6 935 6 733 6 635 6 764 

Grafen nedan visar nyckeltalet energianvändning av både el och värme i MWh per 

invånare under åren 2014 - 2019. 

 

Källsorteringen inom kommunens verksamheter behöver stärkas. Avfallshantering och 

källsortering är verksamheternas ansvar men förutsättningar behöver finnas för att detta 

ska kunna fungera fullt ut. En medvetenhet och kommunikation mellan inblandade 

aktörer är därför väsentligt att arbeta vidare med under 2020. Under 2019 har två 

verksamheter påbörjat källsortering, vilket innebär att kommunen inte når målet om fem 

verksamheter. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka med fem procentenheter per år och 2020 ska 

kommunen ha 50 % ekologiska livsmedel. Under 2019 är 42 % av samtliga 

livsmedelsinköp ekologiska, vilket innebär en minskning med 4 procentandelar från 

2018, samt att kommunen inte nått målet 45 % under 2019. 2020 behöver kommunen 

därför fokusera ytterligare på att öka andelen ekologiska livsmedel i samtliga inköp. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2018 

Total mängd köpt energi av 
kommunens verksamheter per 
invånare ska minska 0,71 MWh 0,73 MWh 

Antal verksamheter som källsorterar 
enligt beslutade riktlinjer ska öka 2 9 

Öka andelen ekologiska livsmedel 42 % 46 % 

 

5.1.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan 

 

Ett förändrat klimat är ett av våra största hot för en god välfärd. Användning av fossila 

bränslen är en av orsakerna till ökade koldioxidnivåer i vår atmosfär, och kommunens 

mål är därför att påverka för att minska våra utsläpp från vår fordonspark och 
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persontransporter, både resor med fordon som tillhör organisationen, samt resor med 

egen bil i tjänsten. 

Växthusgaser från fordonspark och egen bil i tjänst ska minska 

Metod som använts för insamling av statistik från fordonsparken utgår från insamlad 

data om mätarställning från bilar inom respektive verksamhet. Naturvårdsverkets mall 

för beräkning av koldioxidutsläpp har använts för att beräkna utsläpp av koldioxid. 

Metoden är dock ej tillförlitlig då data från 30 fordon saknas. Flyg-, tåg-, buss- eller 

taxiresor i tjänsten är ej inberäknade. 

2018: 141 ton CO2. 

2019: 147 ton CO2. 

Resultatet anger att kommunen ökat utsläppen från verksamheternas egna fordon 

inkluderat de utsläpp som sker med egen bil i tjänst. Kommunen når därför inte målet 

att minska våra utsläpp från fordonsparken. 

Antal körda mil med egen bil i tjänst ska minska 

Ingående data för indikatorn antal körda mil i tjänsten med anställdas egna bilar, erhålls 

från Personalavdelningen och utgår från personalens egen registrering. Nyckeltalet som 

används är antal mil per årsarbetskraft. Årsarbetskraft innebär antal månadsanställda. 

2017: 13,18 mil/årsarbetskraft 

2018: 12,66 mil/årsarbetskraft 

2019: 12,80 mil/årsarbetskraft 

Resultatet anger att en ökning skett i antal mil per årsarbetskraft från föregående år och 

att kommunen därmed inte når målet med att minska antal körda mil med egen bil i 

tjänst. 

Notera att det inte finns data om respektive bil som ägs av personalen. Det behöver 

därför göras ett antagande och i fallet med beräkning av koldioxid har det antagits att 

personalens bilar har bränslemotorer som drivs av diesel. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel utsläpp av växthusgaser från 
kommunens fordonspark och resor i 
tjänsten med personbil minskar 147 ton CO2 141 ton CO2 

Antal körda mil med anställdas egna 
bilar (i tjänsten) minskar (mil/ 
årsarbetskrafter i kommunen) 12,8 mil 12,7 mil 

 

5.1.3 Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön 

Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete 

 

Samtliga förskolor är certifierade enligt Håll Sverige Rent och dess lärandeprogram för 

en hållbar utveckling, Grön Flagg. Kunskap omsätts i direkt handling och skolorna 

granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel förskolor som är Grön Flagg-
diplomerade 100% 100% 
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5.1.4 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet 

 

Kommunen arbetar för att kommunens vattenförekomsters ekologiska och kemiska 

status förbättras eller bibehålls på en god nivå. Genom god vatten- och 

naturvårdsplanering kan värdefulla områden värnas för framtiden samtidigt som 

kommunen växer med nya bebyggelseområden och utökad infrastruktur. 

Verksamheterna verkar och arbetar för att uppnå en god vatten- och grönstruktur med 

hög tillgänglighet. 

Förvaltning skog, vatten och naturreservat 

I samarbete med arbetsmarknadsenheten och kulturmiljövården har det bildats ett 

”skogslag”. Där jobbas det med att med små ekonomiska medel skapa god ekologi, 

trygghet och en tillgänglig vacker kulturmiljö i kommunens tätortsskogar. 

Utveckling parkmiljöer i Gröna dalen 

Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk som förbinder olika delar av 

tätorten Kungsängen med andra tillgängliga tätortsnära grönområden så som 

Lillsjöområdet. Ett utvecklingsprogram är framtaget och beslutat 2018 för hela sträckan. 

Just nu pågår arbetet med att utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer i en 

del av dalen mellan Kungsängens IP och Hjortronvägen. Kommunen har erhållit statliga 

medel för projektet som innebär satsningar för att främja stadsgrönska och 

ekosystemtjänster i urbana miljöer. Syftet är att skapa god dagvattenhantering 

kombinerat med vackra och hälsosamma rekreativa platser samtidigt som utvecklingen 

bidrar till att nå bland annat miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Slutfört projekt statliga medel 

• Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggning etapp 3. Ridstigar, 

gränsmarkering, invigning med mera. 

Beviljade ansökningar statliga medel 

• Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Ny bäck i norra Gröna dalen”. 

Utredningsfas. 

• Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Restaurering del av 

Sätrabäcken". Framtagande av systemhandling för åtgärder i området 

 

5.1.5 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbar utveckling 

 

Kommunen arbetar för att minska utsläpp och resursförbrukning samt strävar efter att de 

tre hållbarhetsperspektiven ska finnas med vid planering av ny bebyggelse och 

infrastruktur. Kommunen vill även bevara värdefulla naturvärden. 

Verksamheterna verkar och arbetar för att bidra till en socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. 2019 bildades en ny enhet för Trygghet och prevention. 

Syftet var att möta behovet av samordning kring trygghetsarbetet samt att arbeta för 

social hållbarhet och etablera ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka tryggheten. I  

Med medel från Delegationen mot segregation (Delmos) gjorde kommunen en 
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kartläggning av segregation i Upplands-Bro 

Pågående arbete med Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Samverkan 

inom hela kommunen med tjänstepersoner, politiker, näringsliv, boende i alla åldrar 

med flera 

Genomförda förstudieuppdrag och planeringsunderlag 

Förstudie utveckling av Lillsjö badplats har genomförts. 

Kartläggning av naturvärden inom tätorterna Kungsängen och Bro har färdigställts. 

PM upprättades för social hållbarhet, hållbarhetstjänster och täthetsanalys. 
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1 Sammanfattning 
Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den 

beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner 

arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av 

det gemensamma välfärdsarbetet. 

Vid utgången av 2019 är 1 964 personer tillsvidare- eller visstidsanställd med 

månadslön. Det är en ökning med 17 medarbetare jämfört med 2018. Görs jämförelsen 

på årsarbetare, det vill säga omräknat till heltidsanställda, där även timanställda 

medräknas, är det istället 2 016 årsarbetare år 2019 mot 2017 årsarbetare år 2018. Det 

kan alltså konstateras att flera har fått en tryggare anställningsform, men kommunen har 

inte expanderat vad gäller årsarbetare. 

Personalomsättningen är 9,8 % för alla medarbetare (14,2 % år 2018) och 8,9 % för 

chefer (7,7% år 2018). Personalomsättningen har sjunkit radikalt de senaste åren, vilket 

är mycket positivt och helt i linje med kommunens arbete med att uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare där medarbetarna vill stanna kvar och utvecklas. 

Åldersstrukturen för tillsvidareanställda medarbetare är i stort sett motsvarande förra 

årets. Medelåldern är 45 år. 

Antalet chefer har ökat med sex personer under året och är nu 76 personer. Vilket 

innebär att av samtliga medarbetare är 3,9 % chefer. I genomsnitt har varje chef 26 

medarbetare att ansvara för. Det är dock en siffra som är väldigt varierande. Av 

cheferna är 50 kvinnor och 26 män, det vill säga 66 % är kvinnor i Upplands-Bro 

kommun. Av samtliga tillsvidareanställda medarbetare är 79 % kvinnor. I 

kommunledningsgruppen ingår 12 personer, varav sex kvinnor och sex män. 

Den totala sjukfrånvaron är 6,0 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter 

jämfört med 2018. Det är i åldersgruppen 30-49 år som den största förändringen har 

skett. En fördjupad analys kommer att genomföras. 

Under året 2019 har ett schema- och bemanningssystem implementerats. Bemanning, 

schemaläggning och rekrytering måste vara effektivt organiserat. Ett system möjliggör 

ett annat arbetssätt för att kunna lösa en större andel av korttidsvikariebehoven med 

hjälp av ordinarie medarbetare. Detta är även ett led i arbetet med rätt till heltid. Andel 

heltidsarbetande, av tillsvidareanställda medarbetare, var 84,4 % år 2019 (82,1% år 

2018). 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för 

att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 

tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och 

ledarskapets förutsättningar har en stor och ibland avgörande betydelse för Upplands-

Bro kommun att attrahera och behålla medarbetarna. 
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2 Personalstatistik 
Antal månadsanställda medarbetare 

Anställningsform År 2019 År 2018 År 2017 

Tillsvidareanställda 1709 1 656 1 588 

Tidsbegränsade 
månadsanställda 255 291 249 

Totalt 1 964 1 947 1 837 

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: 

Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete) 

Anställningsform År 2019 År 2018 År 2017 

Tillsvidareanställda 1 646 1 594 1 517 

Tidsbegr.månadsanställda 214 247 210 

Timanställda 156 176 161 

Totalt 2 016 2 017 1 888 

Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda 

 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Totalt 84,4 82,1 80,1 

Kvinnor 83,1 81,0 78,7 

Män 89,2 86,1 85,1 

Könsfördelning, tillsvidareanställda medarbetare 

  Kvinnor % Män % 

Tillsvidare anställda 78,9 21,1 

Kommunledningsgruppen 50,0 50,0 

Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Medelålder tv-anställda 45,0 44,1 44,4 

Framtida pensionsavgångar Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1953-1958 

Födda år År 1953 År 1954 År 1955 År 1956 År 1957 År 1958 

Antal 2 12 9 21 34 35 

Pensionsutbetalningar 

Under 2019 har totalt 1 046 uppburit tjänstepension som betalas av kommunen. Av 

dessa har 1 017 tjänstepension och 29 personer ha familje- eller efterlevandepension. 

Antalet pensioner som betalas av kommunen har minskat eftersom de flesta som går i 

pension endast har rätt till den premiebestämda delen som den enskilde har placerat hos 

valt försäkringsbolag. 
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3 Lön 
I Upplands-Bro kommun är kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor likvärdiga 

och lönen ska stimulera till goda arbetsresultat och skapa förutsättningar för oss att 

rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det ska vara möjligt att 

påverka sina arbetstider om verksamheten så tillåter. 

Det finns en löneprocess som tydliggör samband mellan arbetsresultat och 

löneutveckling. 

Varje chef ansvarar för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och i dialog 

konkretiseras uppdraget. Chefen följer upp arbetsresultatet så att kopplingen till lön blir 

tydlig för varje medarbetare. 

Lönepolitiken ska upplevas som rättvis och lönestrukturen ska avspegla kommunens 

krav på medarbetarnas uppnådda resultat och kompetens. 

Utbetald lön (i kr) inkl PO-påslag (ca 41 %) och övriga omkostnader  

 

År År 2019 År 2108 År 2017 

SEK 1 087 016 104 1 031 696 938 946 102 116 

Månadslön, medel, för de tio största yrkesgrupperna år 2019-12-31 

Befattning Antal Månadslön 

Barnskötare 232 25 412 

Grundskollärare 193 40 361 

Förskollärare 142 35 027 

Undersköterska 95 26 601 

Vårdare 89 26 302 

Gymnasielärare 75 42 133 

Vårdbiträde 56 24 848 

Socialsekreterare 47 37 637 

Personlig assistent 45 25 247 

Måltidspersonal 26 24 557 

Kvinnors andel av mäns lön (%) totalt alla yrken 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Andel % 93,8 93,6 94,3 
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4 Hälsa 
Kommunens arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund 

livsstil. Arbetsmiljö handlar också om tydlighet i organisation, uppdrag och mål och 

återkoppling i uppdrag och förväntningar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

och erbjuda attraktiva arbetsplatser. 

Upplands-Bro kommun som arbetsgivare 

• Främjar hälsa och arbetsmiljö genom att bland annat kontinuerligt erbjuda 

kvalitativ utbildning till chefer och arbetsplatsombud. Arbetsmiljöutbildningen 

sker i egen regi och består av sex halvdagar, enligt framtaget koncept av Sunt 

arbetsliv. 

• Tillhandahåller tillräckliga resurser för att säkerställa en god arbetsmiljö till alla. 

• Förenklar och förtydligar ansvaret för cheferna genom att det finns 

policyföreskrifter, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsarbetet. 

• ·Erbjuder friskvårdsbidrag, 1500 kr för 2019, för att uppmuntra till en sund 

livsstil. Under 2019 har 955 personer tagit del av bidraget, vilket motsvarar 

48,4 % av de månadsanställda och 1 278 673 kr har utbetalats. 

• Ger cheferna förutsättningar att utveckla ett gott ledarskap genom en god 

introduktion där bland annat blockutbildningar erbjuds av kommunlednings-

kontorets staber, för att tydliggöra vad arbetsgivarrollen innebär och vilket stöd 

som finns. Förväntningarna på ledarskapet finns nedtecknade i en ledarfilosofi, 

en årlig individuell utvecklingsplan skapas i dialog med närmsta chef och 

personalstaben erbjuder bland annat seminarium rörande arbetsgivarrollen och 

chefshandledning i grupp och individuellt. Kommundirektören tillhandahåller ett 

chefsforum där alla kommunens chefer träffades vid fyra tillfällen under 2019 

- för att utveckla helhetssynen, ledarskapet och dialogen. 

Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, vilket innebär att rökning inte är tillåten under 

arbetstid och att alla arbetsplatser är rökfria. 

Arbetsskador och tillbud rapporteras i KIA - ett webbaserat verktyg som AFA 

Försäkring tillhandahåller. 

 

Arbetsskador och tillbud 

År År 2019 År 2018 År 2017 

Antal 480 624 579 

Sjukfrånvaron har under 2019 vänt uppåt. En fördjupad analys kommer att genomföras. 

Det är i åldersgruppen 30 - 49 år som den största förändringen har skett. Upplands-Bro 

har en tydligt utformad metodik kring hur sjukfrånvaro ska hanteras. Bland annat ska 

alltid rehabutredning påbörjas den 15:e sjukdagen, oavsett sjukdomsorsak. 
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Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Totalt 6,0 5,6 5,8 

Kvinnor 6,6 6,2 6,6 

Män 3,8 3,5 3,0 

Den största sänkningen har skett i åldersgrupperna under 49 år. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid 

  År 2019 År 2018 År 2017 

- 29 år 4,7 4,4 4,8 

30 - 49 år 6,0 5,2 5,6 

50 - år 6,4 6,5 6,5 

Långtidssjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron 

År År 2019 År 2018 År 2017 

Andel sjukdagar > 60 42,9 39,1 42,2 

Sjukfrånvarotimmar 

Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2080 timmar 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Antal timmar 236 969 219 400 205 700 

Motsvarar antal 
heltidsarbetare 114 105 99 

Rehabilitering 

Kommunens systematiska arbete med rehabilitering fortsätter. Cheferna har 

huvudansvaret, men personalstaben erbjuder stöd för de som behöver. 

Personalstaben har medverkat i ca tjugofem rehabiliteringsärenden. I detta arbete har 

samverkan skett med chefer, företagshälsovård och vårdcentraler. Arton av dessa har 

avslutats under året, genom att medarbetarna har återgått i arbete inom sin verksamhet 

eller annan verksamhet i kommunen, Tre har avslutat sina anställningar. Övriga ärenden 

pågår i någon form. 

Arbetsmiljöarbetet 

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, efter framtaget koncept av Sunt arbetsliv, har 

erbjudits under 2019. Det är framför allt nya chefer och skyddsombud som bjudits in. 

Vid dessa tillfällen integrerades kommunens egna rutiner med lagar och avtal för att 

tydliggöra hur kommunen arbetar med dessa frågor. 

Ett informellt utskott till Cesam bestående av fackliga representanter och Personalstaben 

har träffats regelbundet under året för att fördjupa sig i arbetsmiljö- och 

samverkansfrågor och hålla dialogen vid liv. Ett nytt samverkansavtal har arbetats fram, 

som blev klart under 2019. Detta har implementerats genom att tolv utbildningstillfällen 

erbjudits till alla chefer och arbetsplatsombud och ett material till APT finns tillgängligt 

på Portalen. 
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Personalstaben erbjuder också seminarium kring Aktiva åtgärder. Dessa tillfällen 

innefattar de krav som Diskrimineringslagen ställer - bort från planer för att istället 

arbeta med dessa frågor aktivt i samverkan på varje arbetsplats. 

Varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp i kommunens verksamhets- och 

uppföljningssystem, Stratsys. Syftet med detta är kunna identifiera om det finns 

områden som kräver särskilda insatser. 

 

5 Attraktiv arbetsgivare 
Upplands-Bro kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är 

stor konkurrens om kompetensen och Upplands-Bro vill vara ett attraktivt alternativ för 

dem som är jobbsökande, men också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är 

anställda. Kommunen vill vara en arbetsgivare där det finns så bra 

utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet kan vara att föredra framför att söka sig till en 

annan arbetsgivare. 

Kommunens medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som kommunen startar upp vart 

annat år och som sträcker sig över två terminer. Under 2019 har 18 aspiranter påbörjat 

programmet. De har sökt till programmet utifrån sitt eget intresse för ledarskap och 

valts ut i konkurrens. Urvalet har skett genom referenslämning från deras chefer, men 

också för att gruppsammansättningen ska spegla hela kommunens verksamheter. 

Aspiranterna träffas vid totalt 9 tillfällen, de flesta är heldagar. Programmet är ett led i 

arbetet med kompetensförsörjningen för att behålla kompetenta medarbetare, men också 

för att trygga chefsförsörjningen. 

Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga 

medarbetare deltar kommunen för sjätte året i Medarbetarakademin. Det är ett 

samarbete med tre grannkommuner. I den pågående omgången deltar 13 medarbetare. 

Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge 

deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det 

egna arbetet hänger ihop med andras, samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. 

Programmet består av fyra kommungemensamma dagar och sex halvdagar då 

Upplands-Bros deltagare träffas själva. Det finns även en fortsättningsutbildning för de 

som vill utveckla sitt medarbetarskap ytterligare. 

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas 

Verksamheterna har under året fortsatt arbeta med de mål som togs fram under 2018: 

• Ha heltid som norm vid anställningar 

• Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen 

• Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman 

• Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare 

• Minska framtida rekryteringsbehov 

• Förbättra strukturer och arbetssätt 

Förutom de gemensamma målen har verksamheterna arbetat med att ta fram 

verksamhetsspecifika aktiviteter. 

Ett nytt systemstöd för schemaläggning och bemanning har implementerats under 

hösten och är driftsatt from 1 december. 

Samtidigt som systemstödet infördes har även en central vikariefunktion startas.  
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Vikariefunktionen ingår i den nya kompetensenheten inom personalstaben. 

Vikariefunktionen arbetar med rekrytering, lasbevakning och kompetensutveckling av 

våra korttidsvikarier. 

Utveckla personalfrämjande åtgärder 

Kommunen har under 2019 infört en förmånsportal. Syftet med en förmånsportal är 

framför allt att synliggöra hela värdet av den lön och de förmåner som ingår 

anställningen. Där finns även ett skräddarsytt paket av attraktiva förmåner som kan 

beställas direkt i portalen, t ex rabatterade friskvårdsalternativ. 

Kommunen erbjuder aktiviteter som är gratis för medarbetarna att delta i, som 

badminton, spinning, fotboll och gemensam löprunda. Årligen genomförs 

Lillsjöstafetten. 

Under 2019 har 417 personer valt att växla in semesterdagstillägget mot extra 

semesterdagar. 

Ledarskap 

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär: 

-  att driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen 

-  att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i 

-  att hålla budget 

-  att efterleva lagar, avtal och interna styrdokument 

För att möjliggöra detta krävs goda förutsättningar för ledarskapet, i den alltmer 

komplexa omvärld som vi alla befinner oss i. 

Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Antal chefer 76 70 65 

Andel chefer av samtliga 
månadsanställda 3,9 3,6 3,6 

Antalet chefer har ökat med sex personer under året, vilket innebär att av samtliga 

medarbetare är 3,9 % chefer. I genomsnitt har varje chef 26 medarbetare att ansvara för. 

Det är dock en siffra som är väldigt varierande. 

Ledarskapsstöd 

Kommundirektören har haft ett chefsforum som har träffats vid fyra tillfällen under 

2019. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs 

tillsammans. Under årets tillfällen har bland annat ett utbildningsprogram genomförts 

med stöd av Sandahls, vars mål varit att stärka cheferna i deras förmåga att ta en 

ledarroll, men också att vara en förebild för sina medarbetare. Där ingår att ta ansvar för 

sin egen hållbarhet i rollen, dvs att demonstrera ett sunt självomhändertagande och 

gränssättande i förhållande till krav och förväntningar från omgivningen. Detta arbete 

inleddes med att samtliga chefer genomförde en ledarskapsanalys, med skräddarsydda 

frågor där medarbetarna tillfrågades om sin chefs ledarskap. Personalstaben gav 

individuell återkoppling på resultatet till alla chefer. Syftet var att ge alla chefer en 

grund att jobba vidare från. 

Ledarstöd med intern resurs erbjuds i form av grupphandledning, individuell 

handledning och ledningsgruppsutveckling. Detta ledarstöd utgår från kommunens 
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organisationsfilosofi HEP och ledarfilosofin och handleder cheferna med att 

konkretisera vad dessa har för bäring i vardagen. Varje ny chef erbjuds även stöd i form 

av ”Chefens kompis”, dvs enskilda samtal för att få hjälp att konkretisera HEP och 

ledarfilosofin i sitt eget ledarskap, men deltagarna ges även möjlighet att lyfta andra 

utmaningar i sin nya roll. 

Kommunledningskontorets staber erbjuder en obligatorisk blockutbildning för alla 

nyanställda chefer. Dessa nio block erbjuds löpande varje år. Utöver detta erbjuder 

staberna ledarskapsstöd i form av öppna seminarier inom sitt respektive 

specialistområde. 

Kompetensförsörjning 

En god kompetensförsörjning medför att Upplands-Bro kommun har medarbetare med 

rätt kompetens för att uppnå de mål som verksamheterna har. Det innebär att:- attrahera 

nya medarbetare- behålla och utveckla befintliga medarbetare- tillvarata kompetensen 

vid avslut av anställningar, vid t ex pensionsavgångar. 

Detta är ett ständigt pågående arbete i kommunen, i enlighet med kommunens 

kompetensförsörjningsstrategi. 

Rekryteringsbonusen på 5 000 kr, som infördes under 2016 och gäller medarbetare som 

lyckats bidra till nyrekryteringar, har i år inneburit att sju nya medarbetare anställts. 

Beloppet är netto, men inte pensionsgrundande. Syftet är att involvera alla medarbetare i 

att lyfta fram det positiva med att arbeta i Upplands-Bro kommun. Det ger alla 

medarbetare ett ansvar att kunna påverka rekryteringsprocessen både kvalitativt och 

tidsmässigt. 

Personalomsättningen har sjunkit två år i rad och ligger nu på en nivå som den varit 

historiskt. 

Personalomsättning, tillsvidareanställda i % 

  År 2019 År 2018 År 2017 

Alla tillsvidareanställa 9,8 14,2 16,2 

Chefer 8,9 7,7 13,6 

Rekryteringsfunktionen, som ingår i kompetensenheten tillsammans med 

vikariefunktionen, har genomfört 27 rekryteringar under året. Dessa hade med stor 

sannolikhet tidigare utförts av extern part. Enheten arbetar också med 

utbildningsinsatser, kandidatupplevelsen generellt och med att kvalitetssäkra innehållet i 

alla platsannonser innan de publiceras. Kommunen har fått mycket uppmärksamhet för 

sitt arbete med fördomsfri rekrytering och är först i världen med att genomföra en 

rekrytering med stöd av AI. 

Under året har personalstabens kompetensenhet haft projektledarskapet i 

implementeringen av ett schema- och bemanningssystem. Den nystartade 

vikariefunktionen har arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. 

Rekryteringen till denna grupp har bland annat skett via ett event, som gav nio 

anställningar. Det har visat sig att gruppintervjuer är mer effektiva och kommer att 

prioriteras framöver. 
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5.1.1.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats 

  

Under året har ett nytt samverkansavtal arbetats fram vars syfte är att 

• Öka medarbetarnas möjligheter till delaktighet och bredda medarbetarinflytandet 

genom dialog – efterleva personalpolicyn 

• Underlätta och fördjupa samverkan mellan parterna och därmed höja kvaliteten 

på besluten 

• Integrera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande-, likabehandlings- och 

verksamhetsfrågor 

• Medverka till att kommunens arbetsplatser har ett ledar- och medarbetarskap 

som är präglat av helhetssyn, engagemang och professionalitet 

Medarbetarenkäten genomfördes i år i januari. Tidigare har den genomförts under 

oktober, vilket gjorde att resultatet var svårt att hinna jobba med innan juluppehållet. 

Kommunen har sedan några år tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre 

format. Enkäten innehåller de nio HME-frågorna som är framtagna av SKL, samt sex 

frågor som handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön. 

Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta 

fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, 

riskbedöms och följs upp under året. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2018 

HME 80 77 

5.1.1.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom 

 

I Upplands-Bro har cheferna det övergripande ansvaret för rehabiliteringen och en 

rehabiliteringsutredning ska inledas med alla medarbetare som varit sjukskrivna länger 

än 14 dagar. Detta dokumenteras i ett rehabiliteringsverktyg för att enkelt kunna följas 

upp. Syftet är att klargöra tidigt om det finns behov av någon form av anpassning inför 

återgång i arbetet. 

  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2018 

Sjukfrånvaro 6% 5,6% 

Varav kvinnor 6,6%, män 3,8% (2019) 

 

 

5.1.1.3 Heltid som norm 

 

Verksamheterna har under året fortsatt arbeta med de mål som togs fram under 2018: 

• Ha heltid som norm vid anställningar 

• Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen 

• Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman 

• Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare 
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• Minska framtida rekryteringsbehov 

• Förbättra strukturer och arbetssätt 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel medarbetare med 
heltidsanställning 

84,4% 82,1% 

Varav kvinnor 83,1%, män 89,2% (2019) 

5.1.2 Medarbetarenkät 

Medarbetarenkäten genomfördes senast i januari 2019. Kommunen har sedan några år 

tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre format. Enkäten innehåller de 

nio HME-frågorna som är framtagna av SKR, samt sex frågor som handlar om den 

psykiska och sociala arbetsmiljön. 

Kommunen har valt att genomföra undersökningen i januari i stället för som tidigare 

under oktober, för att verksamheterna ska få möjlighet att följa upp resultatet utan att bli 

störda av juluppehåll. Nästa undersökning genomförs i januari 2020. 

Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta 

fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, 

riskbedöms och följs upp under året. 

  År 2019 År 2017 År 2016 

Upplands-Bro medelvärde 80 77 79 

Alla kommuner 80 80 79 

Andel svar i % 82 71 69 
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§ 62 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0249 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Särskilda uttalanden 

Johan Silversjö (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. 

Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.  

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.  

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 

rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 

personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 

som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 

iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, varav försäljning inom 

exploateringsverksamheten uppgår till 40,6 mnkr. Inga ytterligare medel 

avsätts till den sociala investeringsfonden. Under 2019 har 33 397 tkr sats av 

till resultatutjämnings-reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 

tkr. 

Balanskravresultatet är 16,2 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen 

uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.  

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 

för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 

presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 

som delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (20)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunrevisionen 

 Samtliga nämnder 

 

 



81 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun - KS 20/0249-3 Exp: Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun.msg

Från: kommunstyrelsen
Skickat: den 20 april 2020 10:20
Till: Roger Gerdin; Thomas Ljunggren; Per Boklint; Leif Söderlund; Kerstin

Kjellberg; Lars Malmström; Hans Hägg; Tord Svengren; Bygg - och
miljönämnden; Gymnasie - och arbetslivsnämnden; Tekniska nämnden ; Kultur -
och fritidsnämnden; Socialnämnden; Utbildningsnämnden; Äldre - och
omsorgsnämnden

Ämne: Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 -
Årsredovisning 2019 för Upplands - Bro kommun

Bifogade filer: Protokollsutdrag från Kommun styrelsens sammanträde den 15 april 2020 -
Årsredovisning 2019 för Uppla....pdf; Årsredovisning 2019 för Upplands - Bro
kommun.pdf

Hej,

Bifogat finner ni protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 -
Årsredovisning 2019 för Upplan ds - Bro kommun.

Med vänliga hälsningar

Sanna Ajaxén
Nämnd - och kommunsekreterare

Kanslistaben, Kommunledningskontoret
Upplands - Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08 - 518 322 66
sanna.ajaxen@upplands - bro.se
www.upplands - bro.se
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
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§ 62 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0249 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Särskilda uttalanden 

Johan Silversjö (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. 

Camilla Janson (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.  

Erik Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.  

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 

rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 

personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 

som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 

iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, varav försäljning inom 

exploateringsverksamheten uppgår till 40,6 mnkr. Inga ytterligare medel 

avsätts till den sociala investeringsfonden. Under 2019 har 33 397 tkr sats av 

till resultatutjämnings-reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 

tkr. 

Balanskravresultatet är 16,2 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen 

uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.  

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 

för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 

presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 

som delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-04-15 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunrevisionen 

 Samtliga nämnder 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 

   

Kommunledningskontoret  

   

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2020-03-20 KS 20/0249  

Kommunstyrelsen 
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Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

1. Att årsredovisning 2019 godkänns. 

2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv. 

3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 

enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 

rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 

personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 

som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 

iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, varav försäljning inom 

exploateringsverksamheten uppgår till 40,6 mnkr. Inga ytterligare medel 

avsätts till den sociala investeringsfonden. Under 2019 har 33 397 tkr sats av 

till resultatutjämnings-reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 

tkr. 

Balanskravresultatet är 16,2 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen 

uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.  

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 

för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 

presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 

som delvis uppfyllda eller uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-18 KS 20/0249 

 
 

Ärendet 

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. 

Med anlednings av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. 

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella 

rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och 

personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns 

som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med 

iakttagande av god redovisningssed. 

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr (107,7 mnkr 2018). 

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 1,4 mnkr samt 

försäljning inom exploateringsverksamheten med 40,6 mnkr. Kommunen har 

högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 14,2 mnkr. Redovisning av 

semesterlöneskulder sker automatiskt från personalsystemet in till 

ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. 

Uppbokning har skett med 2,8 mnkr (2,1 mnkr). Finansnettot visar 4 mnkr 

bättre än budget. 

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. 

Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett 

underskott på 12,4 mnkr. 

Inga medel har avsatts till den social investeringsfonden under 2019. 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje 

enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre 

kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte 

utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 

2019 har kommunen redovisat 4,6 mnkr i realisationsvinster vid försäljning av 

fastighet och anläggningstillgångar. Kommunen har inte några underskott att 

täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 

16,2 mnkr.  

Kommunen har en resultatutjämningsreserv som möjliggör att reservera 

överskott för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Inga medel har 

använts under 2019. Under 2019 har 33 397 tkr sats av till resultatutjämnings-

reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 tkr. 

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen 

för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även 

nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål 

presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms 

som delvis uppfyllda eller uppfyllda. Under 2019 har det genomförts ett arbete 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-03-18 KS 20/0249 

 
 

med att formulera nya övergripande mål som kommunen ska arbeta mot från 

och med 2020. 

 

 

Barnperspektiv 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 

1. Årsredovisning 2019 

2. Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen 

3. Verksamhetsberättelse 2019 Bygg- och miljönämnden 

4. Verksamhetsberättelse 2019 Familjerättsnämnden 

5. Verksamhetsberättelse 2019 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

6. Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

7. Verksamhetsberättelse 2019 Revisionen 

8. Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden 

9. Verksamhetsberättelse 2019 Tekniska nämnden 

10. Verksamhetsberättelse 2019 Utbildningsnämnden 

11. Verksamhetsberättelse 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

12. Miljöbokslut 2019 

13. Personalbokslut 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen 

 Samtliga nämnder 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomistaben 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

   KS 20/0466  

Kommunfullmäktige 
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Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas 
av Upplands-Bro kommun 2019 

Förslag till beslut 

Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2019 för Tauvonska 

donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, Upplands-

Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse, 

Lindströmska stiftelsen och Karl Fagerströms stiftelse läggs med godkännande 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer 

i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det 

upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2019.  

Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med 

godkännande läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 juni 2020. 

 Revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 2019. 

Barnperspektiv 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 20/0466 

 
 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro kommun 

2019. 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen 
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Ester Holms Stiftelse år 2019, av   

kommunen förvaltad stiftelse    

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    

 

Vi har granskat Ester Holms Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för 

år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter   

stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.   

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     

 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och 

att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Folke Sölchers Stiftelse år 2019, av 

kommunen förvaltad stiftelse    
 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    

 

Vi har granskat Folke Sölchers Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning 

för år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren   

sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är   

tillräcklig.   
 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   
 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     
 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och 

att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Folke Östers Stiftelse år 2019, av   

kommunen förvaltad stiftelse    
 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    
 

Vi har granskat Folke Östers Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för 

år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter   

stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.   
 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   
 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att  

årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     
 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess   

stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Karl Fagerströms Stiftelse år 2019, 

av kommunen förvaltad stiftelse    

 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    

 

Vi har granskat Karl Fagerströms Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och   

förvaltning för år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om   

förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna   

kontrollen är tillräcklig.   

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och   

att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     

 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och 

att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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Till Kommunfullmäktige  

        

 

Revisionsberättelse för Lindströmska Stiftelsen år 2019, av 

kommunen förvaltad stiftelse  

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.  

Vi har granskat Lindströmska stiftelsens räkenskaper, årsbokslut och förvaltning 

för år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren 

sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är 

tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med  

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsbokslutet är upprättad enligt stiftelselagen.   

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar 

och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

 

Kungsängen, den 19 maj 2020 

 

 

Roger Gerdin    Thomas Ljunggren 

 

Göran Boklint   Ingemar Hägg 

 

Marianne Kjellberg   Lars Malmberg 

 

Tord Svengren   Leif Söderlund 
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Tauvonska Donationsstiftelsen år   

2019, av kommunen förvaltad stiftelse    
 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    
 

Vi har granskat Tauvonska Donationsstiftelsens räkenskaper, årsbokslut och   

förvaltning för år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om   

förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna   

kontrollen är tillräcklig.   
 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   
 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och   

att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     
 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess  stadgar och 

att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Upplands-Bro Skolstiftelse år 2019, 

av kommunen förvaltad stiftelse    
 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    
 

Vi har granskat Upplands-Bro Skolstiftelses räkenskaper, årsbokslut och   

förvaltning för år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om   

förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna   

kontrollen är tillräcklig.   
 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   
 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och   

att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     

 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess   

stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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Till Kommunfullmäktige    

               

 

 

Revisionsberättelse för Upplands-Bro Sociala Stiftelse år   

2019, av kommunen förvaltad stiftelse    
 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser 

som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.    
 

Vi har granskat Upplands-Bro Sociala Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och   

förvaltning för år 2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om   

förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna   

kontrollen är tillräcklig.   
 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med    

den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 

och prövning.   
 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och   

att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.     
 

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och 

att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   

 

Kungsängen, den 19 maj 2020   

 

 

 

Roger Gerdin     Thomas Ljunggren 

 

 

 

Göran Boklint     Ingemar Hägg 

 

 

 

Marianne Kjellberg     Lars Malmström 

 

 

 

Tord Svengren      Leif Söderlund  
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Ann Jansson 

Redovisningsansvarig 

Kommunledningskontoret  

+46 08- 581 691 25 

ann.jansson@upplands-bro.se 

2020-05-06 KS 20/0413  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förvaltade stiftelsers bokslut 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 

verksamhet 2019. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Stiftelserna är nu registrerade och avregistrering och upplösning av stiftelserna 

kommer att ske under 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse. 

Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna. 

Kommunledningskontoret har under 2019 lämnat in registreringen för samtliga 

stiftelser till Länsstyrelsen. Registrering måste först ske innan kommunen kan 

begära avregistrering hos Länsstyrelsen. Stiftelserna är nu registrerade och 

avregistrering och upplösning av stiftelserna kommer att ske under 2020. 

Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl 

Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-05-06 KS 20/0413 

 
 

Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse. 

Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den 

ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. 

 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

Bilagor 

1. Förvaltningsberättelser 2019 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 

Kommun 

Beslut sänds till 

 Revisorerna 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 26 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 79 Förvaltade stiftelsers bokslut 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 

verksamhet 2019. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår 

till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av 

bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom 

Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.  

Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019. 

Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. 

Stiftelserna är nu registrerade och avregistrering och upplösning av stiftelserna 

kommer att ske under 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas 

verksamhet 2019. 

 

Beslutet skickas till: 

 Revisorerna 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomistaben 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2020-05-19 KS 20/0422  

Kommunstyrelsen 
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Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 
april för Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 

april 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden får i uppdrag att återkomma med en 

åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade underskottet. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med 

anledning av det prognostiserade underskottet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldre- 

och omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).   

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3 

mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr. 

Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4 

mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och 

Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade 

underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade 

kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka 

ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer 

att ske.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 

 Tertialrapport 1 för Upplands-Bro kommun 



84 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun - KS 20/0422-1 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun : Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun

 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-05-11 KS 20/0422 

 
 

Ärendet 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst 

en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets 

början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta 

en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden 

januari till augusti. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första 

fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över 

nämndernas resultat och helårsprognos. 

Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldre- 

och omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).   

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3 

mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr. 

Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4 

mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och 

Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade 

underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade 

kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka 

ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer 

att ske.  

Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 1,2 mnkr 

sämre än budget. 

Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive 

nämnd för 2019. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen 

för Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas redovisa ett underskott på 0,3 

mnkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos med ett överskott på 23,5 

mnkr vilket är 0,4 mnkr sämre än budgeterat resultat. Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB lämnar en helårsprognos på 1,0 mnkr, vilket är i nivå 

med budgeterat resultat. 

Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visare ett resultat på -49 tkr.  

Kommunen äger 51 % av bolaget.  

Barnperspektiv 

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.  

Kommunledningskontoret 
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Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 
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Bilagor 

1. Tertialrapport 1 med delårsbokslut för Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Inledning 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot 
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna 

lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro 
kommun. 

Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde fram till 
en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och Upplands-Bro. I slutet av 
februari beslutades om krisledning för organisationen. 

1.2 Nyckeltal 
Nyckeltal 202004 201904 201804 201704 

Folkmängd 30 april (enligt 
kommuninvånarregistret) 

29 549 29 027 28 211 27 103 

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

Landstingsskatt, kr 12 :08 12 :08 12:08 12:08 

Resultat tkr -12 642 42 582 12 891 32 302 

Resultat kr per invånare -427,8 1 467 456,9 1 191,8 

Verksamhetens nettokostnad tkr 571 072 500 513 484 868 439 651 

Verksamhetens nettokostnad kr per invånare 19 326 17 243 17 187 16 221 

Nettokostnadernas andel av skatter och 
utjämning 

102,3 92,8 97,4 100,1 

Balansomslutning tkr 1 759 197 1 614 385 1 365 756 1 445 539 

Eget kapital tkr 901 836 885 475 748 118 723 405 

Eget kapital kr per invånare 30 520 30 505 26 518 26 690 

Soliditet % 51,3 54,8 54,7 50,0 

Nettoinvesteringar, mnkr 57,8 48,6 4,3 94,0 

1.3 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första kvartalet 2020 ökade 
befolkningen med 129 personer till 29 475 personer. Sedan 1 april 2019 är ökningen 
563 (781) personer, vilket motsvarar 1,9%. Befolkningsökningen för första kvartalet 
utgörs av ett födelseöverskott på 35 personer och ett positivt flyttningsnetto på 70 
personer samt en justeringspost från föregående år på 24 personer som redovisas i år. 
Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till flyttningsnettot. 

1.4 Delårsresultatet 

Delårsresultat 

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -12,6 mnkr ( 42,6mnkr). 

I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 12,1 mnkr (48,4 mnkr). 
Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har minskade 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 0,4 mnkr jämfört med budget. Nämnderna 
uppvisar totalt ett underskott jämfört med budget med 3,3 mnkr. 
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Kommunen kommer att erhålla utdelning och ränta från Kommuninvest med 1,6 mnkr 
(3,8 mnkr) i maj. Beloppet erhölls i april förra året därav lägre finansnetto i år än förra 
året i april 0,2 mnkr (3,6 mnkr). 

  

Skatter och utjämningssystem 

I budget 2019 uppgår finansieringen till 1 675,8 mnkr. Det är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 1 614,9 
mnkr vid årets slut. En minskning med 60,9 mnkr. Kommunen kommer dock enligt 
prognos erhålla 59,7 mnkr i extra tillskott vilket innebär en minskning totalt av de 
beräknade intäkterna med 1,2 mnkr. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

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

Nettokostnadsandelen uppgår till 102,3 % (92,8 %) per april 2020. 

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet och god ekonomisk hushållning 

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska 
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till 
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna 
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som 
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens 
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. 

Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den 
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott 
att täcka från tidigare år. 

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens 
balanskrav visar ett resultat på +- 0 tkr för årets första fyra månader då man utnyttjat 
12 642 tkr av resultatutjämningsreserven. 

Kommunallagens balanskrav 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 202004 2019 2018 

= Årets resultat enligt resultaträkningen -12 642 54 281 107 666 

- Samtliga realisationsvinster  -4 644 -6 602 

+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet    

+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet    

-/+ Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper    
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+/- Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper

= Årets resultat efter
balanskravsjustering -12 642 49 637 101 064

- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv -33 397

+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv 12 642

= Balanskravsresultat 0 16 240 101 064

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr. Efter användning
av medel från fonden i delårsbokslutet blir balanskravsresultatet 0 och det finns 94,5
mnkr kvar att använda.

Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.

Hittil ls i år har 2 570 tkr använts från fonden.

1.6 Ekonomiska mål
Övergripande mål

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

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

Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

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

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden

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

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



84 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun - KS 20/0422-1 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Tertialrapport 1 2020 med delårsbokslut jan-april

 

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2020 6(64) 
 

 

 

1.7 Finansiell ställning och kassaflöde 

Tillgångar 

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 471,7 mnkr (1 197 mnkr). 
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 22,4 mnkr (26 mnkr). Det är 
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. 

Likviditet 

Kommunens likviditet har minskat med 146 mnkr sedan april 2019. Bank- och 
kassatillgodohavanden uppgår till 63,5 mnkr (209,5 mnkr) per den sista april. 

Kortfristiga lån 

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den 
sista april utnyttjades ingen kredit. 

Långfristiga lån 

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (75 mnkr). Lånen är upptagna genom 
Kommuninvest. 

Pensioner 

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för 
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. 
Avsättning till pension uppgår till 200,7 mnkr (175,5 mnkr) inklusive löneskatt per sista 
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till 
och med april 10,8 mnkr (10,7 mnkr) inklusive löneskatt. 

Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den 
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del 
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som 
kortfristig skuld. Vid delårsbokslutet är 13,6 mnkr (14,7 mnkr) för PV-valet inklusive 
löneskatt avsatta i redovisningen. Kostnaden enligt prognosen för 2020 är 45,3 mnkr till 
PV-valet inklusive löneskatt. 

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i 
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt 
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. 

  

Borgensåtagande 

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om 
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska 
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att 
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt 
kräva lämplig säkerhet. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 366,5 mnkr (2 339,6 mnkr). 
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Soliditet 

Kommunens balansomslutning är 1 759,2 mnkr (1 614,4mnkr). Det egna kapitalet 
uppgår till 901,8 mnkr (885,5 mnkr), vilket innebär en soliditet på 51,3 % (54,9 %). 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och 
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av 
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna. 

Investeringsredovisning 

Nettoinvesteringarna uppgår till 57,8 mnkr (48,6 mnkr) för årets första 4 månader. 24,7 
mnkr avser flexibel sporthall. Avskrivningarna uppgår till 19,3 mnkr (20,2 mnkr). 

1.8 Koncern 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget Upplands-
Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och 
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för 
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 265 tkr, 265 tkr sämre än 
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 433 tkr sämre än 
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 1 tkr högre än 
budgeterat resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage 
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 33 tkr sämre än budgeterat 
resultat. 

Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens 
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Bolagens resultat efter finansiella 
poster, tkr Budget 2020 Resultat jan-apr Helårsprognos 

Upplands-Bro Kommunföretag AB 0 -134 -265 

AB Upplands-Brohus 23 913 12 030 23 480 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 999 448 1 000 

Österhöjdens garage AB -16 38 -49 
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2 Helårsprognos 

2.1 Resultatprognos 

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på -43,3 mnkr inklusive 
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala 
investeringsfonden förväntas bli -30,3 mnkr. Det är 30,2 mnkr respektive 47,1 sämre än 
budgeterat resultat på -13,1 respektive 16,8 mnkr. 

Nämnderna beräknas lämna ett samlat underskott på 55,1 mnkr. Då ingår försäljning av 
exploateringsmark med 12 mnkr. Om man exkluderar försäljningen av 
exploateringsmark prognostiserar samtliga nämnder underskott. Inom Äldre- och 
omsorgsnämnden avser 22,5 mnkr extra kostnader för Covid 19 viruset. Pengar som 
kommunen öronmärkt och som staten aviserat ersättning för. Då det inte är helt klart hur 
mycket ersättning man kan få så har inte ersättningen tagits med i prognosen. 
Semesterlöneskulden beräknas uppgå till 2 mnkr som ej budgeterats. I finansnettot ingår 
utdelning och ränta från Kommuninvest med 1,6 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än 
budgeterat. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 1,2 
mnkr sämre än budget. 

Mnkr Budget Helårsprognos Budgetavvikelse 

Verksamhetens intäkter 422,3 434,4 12,1 

Verksamhetens kostnader -2 049,0 -2 089,7 -40,7 

Avskrivningar -64,2 -64,2 0,0 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 691,0 -1 719,5 -28,5 

Skatteintäkter 1 266,6 1 284,3 17,7 

Statsbidrag och utjämning 409,2 390,3 -18,9 

VERKSAMHETENS RESULTAT -15,2 -52,6 -30,2 

Finansnetto 2,0 1,6 -0,4 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER -13,1 -43,3 -30,2 

Extraordinära poster    

ÅRETS RESULTAT -13,1 -43,3 -30,2 

    

Budgeterade medel från social 
investeringsfond 29,9 13,0 -16,9 

Årets Resultat exklusive social 
investeringsfond 16,8 -30,3 -47,1 

  

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen 
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen 

Kommunstyrelsen 8 000   

Kommungemensam 9 600   

Finansieringen -1 617   

Bygg- och miljönämnden -1 000   
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden -9 400   

Ekonomiskt bistånd -12 500   

Socialnämnden -15 500   

Äldre- och omsorgsnämnden, ordinarie 
verksamhet -2 200   

Äldre- och omsorgsnämnden, extra 
kostnader pga Covid 19 -22 500   

    

    

Summa större avvikelseposter i 
helårsprognosen, tkr -47 117   

2.3 Prognos för nämnderna 

2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna 

Prognos driftbudget för nämnderna 

  

(tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto 

Revision 1 180  1 180  0 0 0 

Kommunledningskontoret 187 413 51 033 187 413 51 033 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 27 279 22 683 27 279 30 683 0 8 000 8 000 

Försäljning tomträtter 175 650 175 650 0 0 0 

Kommunstyrelsen 214 867 74 367 214 867 82 366 0 8 000 8 000 

Bygg- och miljönämnden 19 532 13 932 19 532 12 932 0 -1 000 -1 000 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 353 000 180 191 361 099 178 890 -8 099 -1 301 -9 400 

Kultur och Fritidsnämnden 95 305 7 349 93 777 5 821 1 528 -1 528 0 

Socialnämnden 342 032 105 707 338 184 86 359 3 848 -19 348 -15 500 

Ekonomiskt bistånd 16 000 200 28 723 423 -12 723 223 -12 500 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 69 560 8 260 68 165 6 865 1 395 -1 395 0 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 56 657 56 657 56 657 56 657 0 0 0 

Avfallsverksamhet 33 454 33 454 33 454 33 454 0 0 0 

Tekniska nämnden 159 671 98 371 158 276 96 976 1 395 -1 395 0 

Utbildningsnämnden 1 358 560 650 760 1 358 559 650 759 1 -1 0 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 273 040 69 080 293 678 65 018 -20 638 -4 062 -24 700 

Summa Nämnder 2 833 188 1 199 958 2 867 875 1 179 544 -34 687 -20 414 -55 101 

Internränta  9 900  9 900 0 0 0 

Pensionskostnader 26 100  26 100  0 0 0 

Övrigt + oförutsett 11 600    11 600 0 11 600 

Semesterlöneskuld m.m   2 000  -2 000 0 -2 000 

Summa kommungemensam 37 700 9 900 28 100 9 900 9 600 0 9 600 
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(tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

Driftredovisning kommunen 2 870 888 1 209 858 2 895 975 1 189 444 -25 087 -20 414 -45 501 

Skatteintäkter och bidrag 21 300 1 697 100 21 597 1 696 180 -297 -920 -1 217 

Finansnetto 7 290 9 290 6 390 7 990 900 -1 300 -400 

Summa finansiering 28 590 1 706 390 27 987 1 704 170 603 -2 220 -1 617 

Totalt 2 899 478 2 916 248 2 923 962 2 893 614 -24 484 -22 634 -47 118 

Resultat  16 770  -30 348   -47 118 

Social investeringsfond 29 879  12 997     

Resultat enligt 
resultaträkningen  -13 109  -43 345    

  

2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna 

Prognos investeringsbudget för nämnderna 

  

Totalt alla nämnder Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 Prognos 2020 Budget 2020 

Kvar av 
projektbudget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Kommunledningskontoret 17 440 629 16 810 16 810 0 

Samhällsbyggnadskontor
et 25 783 455 16 400 25 328 8 928 

Kommunstyrelsen 43 223 1 084 33 210 42 138 8 928 

Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden 1 445 145 1 200 1 300 100 

Kultur- och 
fritidsnämnden 127 307 63 800 58 507 63 507 5 000 

Socialnämnden 550  550 550 0 

Tekniska nämnden, 
skattefinansierat 52 507 25 505 27 002 27 002 0 

Vatten- och 
avloppsverksamhet 514 998 121 467 80 532 393 531 312 999 

Avfallsverksamhet 13 755  1 755 13 755 12 000 

Tekniska nämnden 581 260 146 972 109 289 434 288 324 999 

Utbildningsnämnden 9 565  9 565 9 565 0 

Äldre- och 
omsorgsnämnden 1 120  1 120 1 120 0 

Summa Nämnder   213 441 552 468 339 027 
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3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder 

  

(tkr) Budget 202004 Redovisat 202004 Budgetavvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
Kostna

d Intäkt Netto Netto 

Revision 400  79  321 0 321 273 

Kommunled-
ningskontoret 63 760 17 011 58 150 16 482 5 609 -529 5 081 79 

Sammhälls-
byggnads-
kontoret 8 865 7 561 11 883 16 603 -3 018 9 042 6 024 46 380 

Försäljning 
tomträtter 58 217   58 -217 -158 -768 

Kommun-
styrelsen 72 683 24 789 70 033 33 085 2 650 8 296 10 946 45 692 

Bygg- och 
miljönämnden 6 591 4 644 6 418 2 613 173 -2 031 -1 858 -1 120 

Gymnasie- 
och arbetslivs-
nämnden 119 361 60 055 121 870 60 324 -2 509 269 -2 240 -4 292 

Kultur- och 
fritids-
nämnden 32 448 2 451 31 212 2 738 1 236 287 1 523 -722 

Social-
nämnden 114 021 35 236 114 516 29 167 -495 -6 068 -6 563 4 055 

Ekonomiskt 
bistånd 5 333 67 9 556 183 -4 223 117 -4 106 -2 817 

Tekniska 
nämnden, 
skattefinans-
ierat 23 244 2 753 19 794 1 699 3 450 -1 054 2 396 -1 786 

Vatten- och 
avloppsverk-
samhet 18 733 18 886 19 183 15 294 -451 -3 591 -4 042 -709 

Avfalls-
verksamhet 10 158 11 151 8 482 15 895 1 676 4 743 6 419 6 772 

Tekniska 
nämnden 52 134 32 790 47 459 32 888 4 675 98 4 773 4 277 

Utbildningsnä
mnden 467 612 217 007 472 394 225 062 -4 782 8 054 3 272 102 

Äldre- och 
omsorgs-
nämnden 90 911 23 027 99 552 22 301 -8 641 -726 -9 366 3 772 

Summa 
Nämnder 961 494 400 066 973 089 408 361 -11 595 8 295 -3 300 49 219 

Internränta  3 300  3 418  118 118 2 140 

Pensionskostna
der m.m 9 135  7 190  1 946  1 946 360 

Övrigt 
+ oförutsett 3 867  513 455 3 354 455 3 810 0 
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(tkr) Budget 202004 Redovisat 202004 Budgetavvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

Summa 
kommun -
gemensam 13 002 3 300 7 702 3 874 5 300 574 5 873 2 499 

Driftredovisn. 
kommunen 974 496 403 366 980 791 412 235 -6 295 8 869 2 573 51 718 

Skatteintäkter 
och bidrag 7 100 565 700 7 196 565 393 -96 -307 -403 2 906 

Finansnetto 2 430 2 150 1 795 2 082 635 -68 568 2 250 

Summa 
finansiering 9 530 567 850 8 991 567 476 539 -374 165 5 155 

Totalt 984 026 971 216 989 782 979 710 -5 756 8 494 2 738 56 873 

Resultat  -12 810  -10 071   2 738 56 873 

Social 
investerings-
fond 25 179  2 570      

Resultat enligt 
resultaträknin
gen  -37 989  -12 642     

  

3.2 Resultaträkning 

  

Tkr 202004 201904 

Verksamhetens intäkter 146 014 196 449 

Jämförelsestörande intäkter:   

Försäljning mark exploatering 12 118 48 440 

Verksamhetens kostnader -697 756 -676 730 

Jämförelsestörande kostnader:   

Bokfört värde försäljning mark exploatering  -460 

Avskrivningar -19 331 -20 231 

Verksamhetens nettokostnader -571 072 -500 513 

Skatteintäkter 406 314 405 106 

Generella statsbidrag och utjämning 151 883 134 400 

Verksamhetens resultat -12 875 38 993 

Finansiella intäkter 2 108 6 174 

Finansiella kostnader -1 875 -2 584 

Resultat efter finansiella poster -12 642 42 582 

Extraordinära poster   

Årets resultat -12 642 42 582 
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3.3 Balansräkning 

  

Tkr 202004 201904 

   

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 8 225 6 710 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 8 225 6 710 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 389 602 1 086 815 

Maskiner och inventarier 82 144 110 214 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 471 746 1 197 029 

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper, andelar, bostadsrätter 34 732 34 732 

Långfristiga fordringar 2 172 2 296 

Summa finansiella anläggningstillgångar 36 904 37 028 

   

Summa anläggningstillgångar 1 516 875 1 240 767 

   

Omsättningstillgångar   

Exploateringsfastigheter 22 416 26 013 

Fordringar 156 370 138 084 

Kassa och bank 63 536 209 522 

   

Summa omsättningstillgångar 242 322 373 619 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 759 197 1 614 385 

  

  

Tkr 202004 201904 

   

EGET KAPITAL   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Ingående eget kapital 775 410 733 348 

Rättning av bidragsanläggningar pga ny intäktsrekommendation 11 304  
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Tkr 202004 201904 

Resultatutjämningsreserv 94 446 73 691 

Social investeringsfond 27 317 35 854 

Årets resultat -12 642 42 582 

Summa eget kapital 901 836 885 475 

   

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 198 517 172 947 

Särskild avtals/ålderspension 2 181 2 530 

Summa avsättningar 200 698 175 477 

   

Skulder   

   

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder 304 842 231 116 

Summa långfristiga skulder 304 842 231 116 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 26 237 38 645 

Övriga kortfristiga skulder 325 584 283 672 

Summa kortfristiga skulder 351 821 322 317 

   

Summa skulder 656 663 553 433 

   

SUMMA EGET KAPITAL   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 759 197 1 614 385 

   

Pensionsförpliktelser 467 785 481 383 

Borgensåtaganden 1 898 670 1 858 206 

Summa borgens- och ansvarsåtaganden 2 366 455 2 339 589 

  

3.4 Kassaflödesanalys för kommunen 

  

Tkr 202004 201904 201912 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

    

Årets resultat -12 641 42 582 54 281 

Justering för av- och nedskrivningar 19 331 20 231 57 116 

Justering förändring avsättning pensioner o övriga 
avsättningar 6 639 6 729 25 312 

Investeringskostnader som flyttats till drift   285 
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Tkr 202004 201904 201912 

Justering av bidragtillgångar enligt nya 
intäktsrekommendationen -116 693   

Justering för direktbokning mot eget kapital 17 304   

Justering netto reavinster/förluster  -70 -4 398 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -86 061 69 473 132 595 

    

Ökning(-)/minskning(+) förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år -2 536 -1 287 30 585 

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager  5 664 9 261 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 52 275 40 368 -30 193 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -73 093 -24 576 78 021 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -109 415 89 642 220 270 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -3 470 -8 846 

Investering i materiella anläggningstillgångar -57 019 -46 194 -200 710 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  74 5 274 

Investering i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 019 -49 590 -204 283 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder 99 389   

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)   -55 000 

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar   124 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 99 389 0 -54 876 

    

Årets kassaflöde -67 045 40 052 -38 889 

Likvida medel vid årets början 130 581 169 470 169 470 

Likvida medel vid årets/periodens slut 63 536 209 522 130 581 

  

3.5 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 

Från och med räkenskapsår 2020 tillämpas den nya intäktsrekommendationen RKR R2 
som är tvingande först detta år. Enligt denna rekommendation får endast offentliga 
bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens 
nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har 
hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 17,3 mnkr. 
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Rättning har skett mot det egna kapitalet. 99,4 mnkr har först till förutbetalda 
exploateringsintäkter då det avser projekt som inte färdigställts och slutredovisats. Om 
projekten blir färdiga under året och en slutredovisning sker kan det innebära 
exploateringsintäkter som enligt den nya rekommendationen ska intäktsföras det år då 
projektet är färdigt. Då detta är en ändring av redovisningsprincip kommer en 
omräkning av de ingående balanserna ske i delårsbokslutet i augusti. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit 
under räkenskapsåret. 

Intäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som 
pekar på en preliminär slutavräkning för 2020 med -38 951,6 tkr och slutlig 
slutavräkning med -13 939,9 tkr. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden 
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt 
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas 
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, 
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden 
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning 

Leasingkostnader 

Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år 
eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i 
resultaträkningen. 
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Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 650 kr) och 
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggnings 
nyttjandeperiod. 

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de 
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs 
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 
kommer att leda till utbetalningar. 

Resultatutjämningsreserv, RUR 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket 
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av 
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i 
balanskravsutredningen. 

Social investeringsfond 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom 
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Avsikten med 
Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt 
skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett 
komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, 
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland 
kommuninvånarna. 
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4 Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos 
 

4.1 Kommunstyrelsen 

4.1.1 Inledning 

Vinjett 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot 
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna 
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro 
kommun. 

Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde fram till 
en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och Upplands-Bro. I slutet av 
februari beslutades om krisledning för organisationen. Under våren har krisen medfört 
ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland 
Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska 
smittspridning och bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har 
beslutats om för att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin. 

Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet 
öka. I februari invigdes Trygghetcentra i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är 
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer. 

Under våren har arbetet med fördjupande översiktsplaner för Kungsängen och Bro tagits 
fram. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för ett 
hållbart Upplands-Bro. 

Ansvarsområde och organisation  

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och 
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, 
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, 
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt 
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, 
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och 
arrenden. 

Viktiga händelser under året 

Kansli 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt 
reglemente för nämnderna. Dessa beslut möjliggör distansdeltagande i kommunens 
samtliga instanser. 
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Digitalisering 

Kommunövergripande digitaliseringsprojekt 
Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att 
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel 
för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet. 

Under 2020 finns det två olika ansökningstillfällen och det första tillfället var i april. 
Från första ansökningstillfället har sex olika ansökningar beviljats om totalt 2,9 mnkr. 
Beviljade projekt handlar bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital 
hantering av handlingar till förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen och 
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter. 

Upphandling av IT-drift 
Kommunens samlade IT-drift har sedan början av 2000-talet bedrivits av externa 
aktörer. Denna upphandlas och kommunen har sedan införandet haft tre olika 
leverantörer. Inför det att nuvarande avtal upphör under 2021 har upphandling inletts. 
Kommunstyrelsen kommer att besluta om tilldelning till slutlig leverantör efter 
sommaren 2020. 

Trygghet och säkerhet 

Trygghetscenter 
Den 5 februari 2020 invigdes kommunens trygghetscenter. Verksamheten bedrivs i 
lokaler i Brohuset och samordnar kommunens funktioner för trygghet och säkerhet. I 
verksamheten deltar även externa aktörer som polis, räddningstjänst och kvinnojour. 
Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka 
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare. 

Samverkansavtal 
Kommunen och Polisen har tecknat ett samverkansavtal kopplat till samarbete och 
gemensamma fokusområden i kommunen. Avtalet har identifierat ett antal 
gemensamma områden: förstärkt kapacitet och en övergripande gemensam målbild, ett 
tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område, trygghet på offentlig plats, arbete med 
ungdomar i riskzon, inbrott i bostad, våldsbejakande extremism, trygghetscenter, vapen 
och dödligt våld, insatser mot droghandel och öppna drogscener, insatser mot 
gängkriminalitet och organiserad brottslighet. 

Strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro 
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att tillsammans med 
trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro. I arbetet ska 
den tidigare strategin och handlingsplanen för ett socialt hållbart Bro implementeras. 
När strategin är framtagen ska den behandlas av trygghetsutskottet och därefter beslutas 
av kommunstyrelsen. 

Näringsliv 

Med anledning av Covid-19 har en aktiv dialog förts med det lokala näringslivet för att 
diskutera stödåtgärder. Dialogen har skett i de formella forum som finns, som 
exempelvis näringslivsrådet, men även genom ett möte med besöks- och 
restaurangnäringen den 24 mars 2020. 

Kommunen har presenterat ett åtgärdspaket för det lokala näringslivet som bland annat 
innebär förlängda betalningstider för årliga fasta tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, 
livsmedel, alkohol och tobak. Vidare har kommunens restauranger haft möjlighet att 
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öppna uteserveringarna tidigare än sedvanligt. Upplands-Brohus har gjort olika slags 
lättnader för lokalhyresgäster. 

Folkbokförda gymnasieelever i Upplands-Bro kommun erbjuds take away-luncher från 
kommunens restauranger under återstoden av vårterminen 2020. Syftetär att stödja de 
lokala restaurangerna i en ekonomisk svår tid och samtidigt erbjuda lunch till 
gymnasieelever som för tillfället har distansundervisning. 

Kommunikation 

Den 21 februari lanserades kommunens podd ”Bättre tillsammans”. Podden riktar sig 

till alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor. Sex avsnitt har producerats och bland 
annat ett inslag specifikt om coronaperioden i kommunen. 

Kriskommunikationen har varit intensiv både internt som externt under den pågående 
coronaperioden. Samarbete sker med andra myndigheter och Samverkan Stockholm för 
att sprida gemensamma övergripande budskap. Det gjordes bland annat genom, 

 Lansering av en webbportal med lokalinformation om corona, www. upplands-
bro.se/corona 

 Lansering av e-tjänster för stödsamtal. 
 Informationsblad och affischer på 16 språk. 
 Instagram kampanj ”hallåkommunen” till ungdomar med frågor och svar. 
 Kommunens Twitter-kanal användes på nytt för att sprida information. 
 Extra annonseringar med information i lokaltidningarna. 
 Radioinslag i P4 Stockholm. 
 Dagliga uppdateringar till de anställda på intranätet, Portalen. 
 SMS utskick till anställda med information av större dignitet. 
 Ledarforum för kommunens chefer styrdes om till att direktsändas över Internet. 

Lokalförsörjning 

En ny process för kommunens arbete med lokalförsörjning fastställdes av 
kommunstyrelsen den 29 januari. Den nya processen innebär att respektive kontor 
sammanställer nämndernas behov av lokaler utifrån lagkrav, volymförändringar och 
andra behov. Behoven sammanställs sedan i en lokalbehovsrapport som ligger till grund 
för den lokalresursplan med prioriteringar som fastställs i budget för nästkommande år. 

Personal 

Vikariefunktionen har startat och stödjer hela kommunen med timvikarier. Akuta 
timrekryteringar har gjorts till utföraravdelningen på grund av hög sjukfrånvaro med 
anledning av Covid-19. Verksamheterna har också fått extra arbetsmiljöstödjande 
insatser med anledning av läget. 

En HME-enkät genomfördes i hela kommunen under januari. 

Ekonomi och upphandling 

Sedan årsskiftet är upphandlingsfrågorna överförda till ekonomistaben. Ett syfte med 
organisationsförändringen är att dra nytta av de synergier som uppstår med ett närmare 
samarbete med controllers och ekonomer. 

Samhällsbyggnadskontoret/ Mark- och exploatering 

Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro stationsområde har förvärvats i syfte att ge 
kommunen rådighet över marken, i samband med utveckling av stationsområdet. En 
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förstudie har påbörjats för att belysa behov av ytor för utveckling av bland annat 
kollektivtrafik och infartsparkering. 

Kommunen har genomfört ett markbyte i syfte att få rådighet över planering av en ny 
skola i Bro. Inom området finns nu även möjlighet att planera för andra funktioner 
såsom plats för idrott och andra aktivitetsytor samt  dagvatten. Området är i ÖP utpekat 
som verksamhetsområde. Detaljplanering startas under våren. 

Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats med 
anledning av ett beslut om förbud att kulvertera en del av Sätrabäcken som går genom 
planområdet. Det är avgörande för genomförandet av detaljplanen att kulverteringen 
kan genomföras. Kommunen har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen. 
Beslut väntas under hösten. Inga byggnationer eller andra åtgärder kommer att 
genomföras innan beslut är fattat. 

Den första etappen av huvudgatan i Tegelhagen är under genomförande. De två 
återstående etapperna är upphandlade och planerad byggstart under sommaren 2020. 

Ringvägen, parkeringar, ytbeläggning och planteringar etc, kommer att färdigställas i 
etapper som anpassas tidsmässigt och ytmässigt till husbyggnationerna. Planerad start 
under 2020. 

Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under 
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och logistik 
område. Det är Kommunens mest trafikerade väg. I och med utvecklingen av Brunna 
lager och logistikområde har de tunga transporterna ökat succesivt och de befintliga 
trafiklösningarna, främst vid på- och avfarterna till E18 har varit undermåligt utformade 
för det nya trafikflödet. Under byggnationen kommer det av naturliga skäl ofta vara 
försämrad framkomlighet. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år. 

  

4.1.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
kontoret 63 760 17 011 58 150 16 482 5 610 -529 5 081 79 

Samhällsbyggna
dskontoret 8 865 7 561 11 883 16 603 -3 018 9 042 6 024 46 381 

Försäljning 
tomträtter 58 217 0 0 58 -217 -159 -768 

Summa 72 683 24 789 70 033 33 085 2 650 8 296 10 946 45 692 
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Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Kommunledningskontoret 187 413 51 033 187 413 51 033 0 0 0 

Samhällsbyggnadskontoret 27 279 22 683 27 279 30 683 0 8 000 8 000 

Försäljning tomträtter 175 650 175 650 0 0 0 

Summa 214 867 74 366 214 867 82 366 0 8 000 8 000 

Ekonomisk analys 
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret redovisar efter årets första fyra månader ett överskott 
gentemot budget. Prognosen för helåret är i nivå med budget. 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget 
motsvarande 5,87 mnkr. Exploateringsavdelningen har fått en större försäljningsintäkt 
under första tertialen. Tomträtts försäljningen visar ett underskott jämfört med budget 
till följd att inga tomträtter sålts under första tertialen. Planavdelningen har lägre 
intäkter jämfört med budget under första tertialen men ser att det ska vara möjligt att nå 
budget i balans till årets slut. 

Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 8 mnkr. Utfallet är dock 
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter samt när kommande större 
fastighetsförsäljningar verkställs. En osäkerhetsfaktor är att det finns lagkrav på att 
detaljplaner ska vara digitala fr.o.m. 1 jan 2022. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Brobyggare 2018-06 2021-06 4 596 1 475  4 596 

       

Summa   4 596 1 475  4 596 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av 
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie 
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta 
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 Budget 2020 

Kvar av 
budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Internleasing datorer till 
verksamheterna      

Bredbandsutbyggnad 1 000 80 920 920 0 
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Fortsatt utbyggnad IT 3 000  3 000 3 000 0 

Investeringsram KLK 2 690  2 690 2 690 0 

Översyn Furuhällshuset 750 549 200 200 0 

Ökad digitalisering 10 000  10 000 10 000 0 

Restaurering av 
Lejondalssjön 8 000 455 0 7 545 7 545 

Granhammarsvägen etapp 2 10 000  10 000 10 000 0 

Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat 7 783  6 400 7 783 1 383 

      

Summa 43 223 1 084 33 210 42 138 8 928 

 

Kommentarer investeringsredovisning 
Internleasing datorer till verksamheterna 

Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns 
det ingen investeringsbudget. 

Bredbandsutbyggnad 

Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att 
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i 
sin helhet under 2020. 

Fortsatt utbyggnad IT 

Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim. 
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 
2020. 

Investeringsram KLK 

Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2020. 

Översyn Furuhällshuset 
Projektet har kvarvarande kostnader under förstudiefasen. Medel förväntas förbrukas i 
sin helhet under 2020 och projektets förstudie kan avslutas under året. 

Ökad digitalisering 

Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna 
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter har möjlighet att söka om medel 
två gånger under 2020. Efter första ansökningsomgången har 2,7 mnkr beviljats. Nästa 
ansökningsomgång är under början av hösten 2020. Medel förväntas förbrukas i sin 
helhet under 2020. 

Lejondalssjön 
Restaurering av Lejondalssjön. Upphandling för arbetet har pågått under vår 2020. 
Åtgärderna ska enligt avtal vara färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till 
denna långa utförandetid är att vi konkurrerar med andra projekt och reningstekniker i 
vattenverk gällande resurser och kompetens. Innan startmöte genomförts är prognos 
över förbrukade medel under 2020 svår att göra. Återkommer med uppdaterad 
information till rapport för T2. 
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Lillsjön-Örnässjöns naturreservat  
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt 
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2021. 

  

Exploateringsredovisning 

Projekt Förbrukat tom 2019 Prognos 2020 

(tkr) Netto Netto 

 Norrboda (HSB)  197 0 

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde 48 194 15 000 

Ringvägen 35 635 -25 000 

Äldreboende Lillsjöbadväg -785 0 

Förskola Lillsjö badväg 15 106 0 

Lillsjö badväg 0 10 000 

Gamla brandstationen i Bro - VA -29 0 

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar 147 0 

Kockbacka finplanering -4 831 -2 500 

Blommans förskola Finnsta 214 150 

Trädgårdsstaden i Bro Dp1 -52 954 -10 000 

Hästsportanläggning Önsta -70 0 

Tegelhagen -10 825 -65 000 

Granhammarsvägen etapp 2 -2 596 50 000 

Skällsta industriområde 6 495 0 

Jursta 3:14 -579 100 

Högsbytorp 87 0 

Summa 33 406 -27 250 

 

Kommentarer exploateringsredovisning 
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark. 

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Byggnation av passage under E18 
pågår. Väntas klart under 2020. 

Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på 
Ringvägen. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter 
husbyggnationerna. Första delen startas under 2020. 

Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid 
förskolan och Lillsjöbadet pågår. Väntas klart under 2020. 

Gamla brandstationen i Bro: Projektet kommer slutredovisas i T2 2020. 

Kockbacka finplanering:  Asfaltering och finplanering av villagator planeras under 
2020. 

Blommans förskola Finnsta: Slutfört 

Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden pausad med anledning av beslut från 
Länsstyrelsen om förbud att kulvertera Sätrabäcken. Kulverteringen behövs för 
detaljplanens genomförande.  Överklagan av beslutet inlämnat till mark och 
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miljödomstolen för prövning (MMD). Beslut väntas under hösten 2020, men processen 
kan ta längre tid.  Upphandling av markförstärkning av gator, avvaktar beslut från 
MMD. Projektering av allmänna anläggningar klar, upphandling av entreprenör 
avvaktar beslut från MMD. Ny förväntad byggstart kan ske tidigast senhösten 2020. 

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande 
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage 
över vägen. 

Tegelhagen: Byggnation av etapp 1 av huvudgatan pågår. Projektering av allmänna 
anläggningar och annan infrastruktur av etapp 2 och 3 av huvudgata och allmänna 
anläggningar slutförd. Entreprenör upphandlad och byggstart under sommaren 2020. 

Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad 
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntad byggtid ca 2 år. 

Jursta 3:14: Slutbesiktad och klar. 

  

▲ 
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4.2 Bygg- och miljönämnden 

4.2.1 Inledning 

Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 

Däremot präglas första tertialet av en förändrad byggmarknad gällande typ av ärenden. 
Antalet lovärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2019. En fortsatt 
ekonomisk utmaning för nämnden är att fortsatt följa upp intäktsmål och 
debiteringsgrader. 

Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 
det sju avdelningar: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska 
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och 
miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. 

Viktiga händelser under året 

Upplands-Bro ligger kvar i topp-tre i Stockholms län det gäller kommunens service till 
lokala företag. Det står klart när 2019 års siffror i den årliga NKI-rankingen (Nöjd-
kund-index) presenteras. Upplands-Bro ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar 
kommunen som tredje bästa i Stockholms län. Förra året låg kommunens NKI på 76. 

De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

Undersökningen genomförs av Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner 
och Regioner (SKR). Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom något av 
de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i undersökningen. 
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Myndighetsområde NKI 
Antal 

ärende 
Andel 

ärenden Urval netto Antal svar Svarsandel 

Brandskydd: 83 45 18 % 37 19 51 % 

Bygglov: 81 67 27 % 54 40 74 % 

Miljö– och hälsoskydd: 58 73 29 % 61 27 44 % 

Livsmedelskontroll: 89 43 17 % 38 28 74 % 

Serveringstillstånd: 100 13 5 % 11 8 73 % 

Sammanlagt index: 76 

Upplands-Bro kommun ligger på högst värde, 89, i Sverige gällande att ge service till 
företag inom kategorin livsmedelskontroll. Förra året fick kommunen indexvärdet 92 i 
samma kategori. I kategorin bygglov placerar sig Upplands-Bro som näst bästa 
kommun i Stockholms län med ett värde på 81. 

Andra viktiga händelser under perioden är 

 BROGÅRD 1:168 Bygglov för nybyggnad av förskola och skola i Tegelhagen 
 Revision av livsmedelskontrollen - redogörelse från Livsmedelsverket 
 Ansökan om strandskyddsdispens, två hotellbyggnader Hackholmssund 
 Påbörjande av gemensam utredning - samverkan inom miljö och livsmedel 

mellan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta samt Upplands-Bro 
 Samrådsunderlag gällande utvidgad verksamhet vid Bro bergtäkt och för en ny 

anläggning som NCC planerar norr om Högbytorp, väster om väg 269 har 
inkommit. 

 Kommunens revisorer har granskat miljö- och livsmedelsverksamheterna, 
rapport kommer ca maj-juni. 

 Den senaste Föreskriften om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, beslutad av kommunfullmäktige i november 2019, har implementerats 
genom 131 administrativa beslut. 

 Ovanligt många klagomål har inkommit till miljöavdelningen under jan-april, 25 
st att jämföra med det beräknade antalet på 35 st under ett helt år. 

 På miljöavdelningen har vissa personalförändringar skett. 

 

4.2.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 3 072 2 766 2 842 1 316 230 -1 450 -1 220 -942 

Miljö 2 900 1 474 2 927 938 -27 -536 -563 -93 

Livsmedelsverks
amhet samt 
tobak, alkohol 
och läkemedel  619 404 649 359 -30 -45 -75 -85 

Summa 6 591 4 644 6 418 2 613 173 -2 031 -1 858 -1 120 
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Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Bygglovsverksamhet 9 107 8 298 9 107 7 298 0 -1 000 -1 000 

Miljö 8 593 4 422 8 593 4 422 0 0 0 

Livsmedelsverksamhet 
samt tobak, alkohol och 
läkemedel 1 832 1 212 1 832 1 212 0 0 0 

Summa 19 532 13 932 19 532 12 932 0 -1 000 -1 000 

Ekonomisk analys 
Nämnden i helhet 

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i 
förhållande till budget. Intäkterna är -2 031 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 
173 tkr lägre än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat utifrån utfallet för 
första tertialet. Resultatet på helårsbasis påverkas i hög grad av intäkter under 
kommande tertial som normalt brukar ha en högre andel ärenden som kan faktureras. 
Det finns dock en stor osäkerhet hur ärendebalansen främst inom bygglov kommer att 
utvecklas. 

Bygglov 

Bygglov redovisar ett underskott på -1 219 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -1 449 tkr. Kostnaderna är något lägre än budget 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda. 

Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -1 000 tkr vilket är direkt 
beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas under resten av året. 

Miljö 

Miljö redovisar ett underskott på -563 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -536 tkr. Kostnaderna är något högre än budget 
+26 tkr och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda. 

Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget. 

Livsmedel, alkohol och tobak 

Livsmedel redovisar ett underskott på -75 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror 
främst på lägre intäkter än budgeterat -45 tkr. Kostnaderna är högre än budget +30 tkr 
och utgörs i huvudsak av personalkostnader. 

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda. 

Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget. 
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Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

      

Summa      

Kommentarer investeringsredovisning 
Ansökan om investeringsmedel från digitaliseringshubben i enlighet med 
nändbugetförlag har lämnats in under perioden. 
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4.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

4.3.1 Inledning 

Vinjett 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få 
en god utbildning eller meningsfull sysselsättning. 

Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet är prioriterat. 

Nämnden delar varje år ut ett kvalitetspris. Priset ges till personer som svarat för 
arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och 
kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset. 

Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten, 
Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och 
gymnasieskola. 

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. 
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en 
prioriterad verksamhet. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 

Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter). 

Viktiga händelser under året 

Kvalitetspris 

Hösten 2020 kommer nämnden dela ut sitt kvalitetspris för andra gången. 

Gymnasieskola 

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen har pågår på 
Upplands-Brogymnasiet. 

Under stor del av vårterminen har undervisningen på Upplands-Brogymnasiet bedrivits 
genom fjärr- och distansstudier på grund av pågående pandemi. 

Nämnden har beslutat om en vision och en målbild för kommunens gymnasieutbildning 
i framtiden. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen har under vårterminen ställt om till att endast erbjuda utbildning via 
fjärr- och distansundervisning i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer p.g.a. pågående pandemi. Detsamma har gällt för våra externa 
upphandlade utbildningar. 

Ett samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo kommun har skrivits på. Avtalet 
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innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI, 
grundläggande och gymnasiala kurser i Upplands-Bro. Detta innebär en ökad volym 
och större intäkter. 

Arbetsmarknad 

Projektet Kom i Jobb fortgår i samarbete med Vuxenutbildningen 
- Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är 
minskat ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten deltar i ESF-projektet MIA - vidare från 2020 
samt överser möjligheterna att ansluta till ett samordningsförbund. 

Ferieungdomar 

För 2020 har ett externt koncept upphandlats med målet att utföra feriearbete i 
närområdet för att stimulera ägarskap och utveckla trygghet. I övrigt har arbetet med 
ferieplatser till viss del påverkats av rådande pandemi (äldreboenden och hemtjänst tar 
inte emot ferieungdomar). Ett större fokus på central ledning av feriearbetet har skett 
under 2020 för att kvalitetssäkra och skapa meningsfulla arbeten. 

KAA  

Projektet Studiebron, ett sociala investeringsfonds projekt, har inte kunnat starta som 
planerat beroende på pandemi under våren 2020. 

Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att 
feriejobba under hela året. 

Extratjänster 

Anställningsformen Extratjänst fortlöper under 2020, 12 anställda finns i denna insats. 

OSA-platser 

Arbetsförmedlingen har tilldelat kommunen 10 platser inom anställningsformen 
Offentligt Skyddad Anställning för 2020. 

4.3.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 102 102 51 996 104 550 53 390 -2 448 1 394 -1 054 -4 933 

Gymnasiesärskol
a 3 565 23 3 511 61 54 38 92 408 

Arbetsmarknads-
insatser 6 901 3 008 6 165 1 791 736 -1 217 -481 -1 982 

Vuxenutbildning 12 102 5 051 11 826 5 143 276 92 368 1 997 

Summa 124 670 60 078 126 052 60 385 -1 382 307 -1 075 -4 510 
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Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 283 907 155 917 291 607 155 917 -7 700 0 -7 700 

Gymnasiesärskola 10 695 70 10 725 100 -30 30 0 

Arbetsmarknadsinsatser 23 334 9 050 23 703 7 719 -369 -1 331 -1 700 

Vuxenutbildning 35 064 15 154 35 064 15 154 0 0 0 

Summa 353 000 180 191 361 099 178 890 -8 099 -1 301 -9 400 

 

Ekonomisk analys 
Gymnasieskola 

Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 
skolpengar för dessa elever redovisar här. 

Gymnasieverksamheten beräknas redovisa ett underskott med - 7 700 tkr vid årets slut. 
Den främsta anledningen är Upplands-Brogymnasiet organisation är för stor i 
förhållande till antalet elever. En åtgärdsplan är upprättad för Upplands-Brogymnasiet. 

Gymnasiesärskola 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18 
elever. 
Budget i balans. 

Arbetsmarknadsinsatser 

Transport & Service är en intäktsbaserad verksamhet. Pågående pandemi-läge påverkar 
kostnaderna för personal och fordon som fortlöper samtidigt som inga inkomster 
skapas. 

Vissa personalkostnader för Arbetsmarknadsenheten som helhet har minskat under 
pandemin då en del av personalen har blivit tillfälligt omplacerad till Socialkontorets 
verksamheter. 

Vuxenutbildningen 

En stor del av Vuxenutbildningens finansiering kommer från riktade statsbidrag. För 
innevarande år finns det ett förslag från regeringen att ta bort det kommunala 
medfinansieringskravet för yrkesutbildningar. Förslaget tydliggör inte vad som händer 
med de elever som söker längre utbildningar som sträcker sig över årsskiftet till 2021. 
Detta skulle kunna innebära en större utgift för Vuxenutbildningen nästa år för 
utbildningar som godkänns och bekostas av staten under innevarande år. Det här är ett 
förslag som inte är beslutat ännu vilket sammantaget medför stor osäkerhet i prognosen 
för resten av året 2020. 
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Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Hållbar skola 201808 202108 7 200 3 068 7 200 0 

Insteget 201808 202012 3 360 1 605 2 501 859 

Kom i jobb 201903 202012 3 800 2 525 3 800 0 

Studiebron 201908 202012 1 800 0 0 1 800 

Summa   16 160 7 198 13 501 2 659 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 
 
Hållbar skola 

Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid 
projektets slut 2021. 

Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete  

Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av 
Arbetsmarknadsenheten. 

Kom i jobb 2019/2020 

Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja 
sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten. 

Studiebron 

Planerades starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan. 
Med rådande pandemi-läge har detta projekt inte kunnat starta. Drivs av 
Arbetsmarknadsenheten. 

  

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieskolan 1 200 145 1 200 1 200 0 

Arbetsmarknadsinsatser 100 0 0 100 100 

Summa 1 300 145 1 200 1 300 100 

 

Kommentarer investeringsredovisning 
Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på Upplands-
Brogymnasiet (inkl kök). 
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4.4 Kultur- och fritidsnämnden 

4.4.1 Inledning 

Vinjett 

Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet i fokus. 

 Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter. 
 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 

Kulturskolans område. 
 Nämndens verksamheter ska vara jämlika. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 
Under våren har nämndens verksamheter prövats i och med Corona-pandemin. Flera 
medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i verksamheten och som 
administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt  och uppskattat. 
Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och 
kommuninvånarnas livskvalité. Nya sporthallen i Kungsängen byggs enligt plan och 
kommer att invigas i augusti. 

  

Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, 
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 
som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och 
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och 
kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och 
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga. 
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila 
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för 
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men 
med koncentration till Kungsängen och Bro. 

Viktiga händelser under året 

Corona-pandemin präglar hela vårens arbete med snabba beslut och omställning av 
verksamhet. Kontoret har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla 
arrangemang har ställts in eller skjutits upp från mitten på mars till och med 15 juni. 
Flera digitala lösningar har lanserats bland annat sagostunder, digital undervisning och 
boktips. E-media och strömmande filmer har ökat ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, 
teater- och dansklasser har flyttat utomhus. Politiska beslut har möjliggjort för 
föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet för kommunens invånare. Trots 
detta ser vi stora intäktsbortfall i lokalbokningen samt i simhallen. Flera av kontorets 
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medarbetare har periodvis varit utlånade till Socialkontoret, som mest fem medarbetare. 
Trots detta har den mesta av verksamheten ändå genomförts, ibland på nya sätt. 

 Flera upphandlingar har genomförts så som höghöjdsbanan i Bro med invigning 
2021, Lillsjöfriluftsgård och utbyte av konstgräs.   

 Arbete med nytt stödsystem till föreningslivet.   
 Nya gagabollsrinkar vid Kungsängens IP och i Aktivitetsparken i Bro. 
 Stora renoveringar i maskinrum och rutschkanor i simhallen. 
 Nya badbryggor inköpta och levererade till Hällkana och Lillsjö badplatser 
 God samverkan har bidragit till att arbetet med trygghetsskapande åtgärder i Bro 

har utvecklats.  
 Trygghetscenter flyttade in och öppnade upp i Brohuset. 
 Kulturskolan bjuder i samarbete med biblioteket in alla årskurs 1:or i kommunen 

till Kulturhuset i Kungsängen. Det blir ett möte med alla instrument med 
föreställningen, Mitt i musiken samt ett besök på biblioteket, i sagans värld. 326 
elever i åk.1 samt 30 lärare ser föreställningen. 

 Ny funktion på Kulturskolan från och med februari som ska ta hand om och 
utveckla Ekhammarscenen samt Funkisfestivalen. Funktionen flyttas över från 
Kommunstyrelsekontoret.  

 Arbetet med kommunalt VA till Kvistaberg är påbörjat.  
 Genomfört samarbete med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna i att 

röja runt fornminnesplatser. 
 Konsthallens Vårsalong 2020 har genomförts i samarbete med Föreningen 

Konstformer med lyckat resultat under rådande omständigheter. 
 Bio Kuben stänger ned helt mitten på mars till september. 
 Stora scenen översvämmades med avloppsvatten i början den 4 april. 

Inventering och utrymning av lokalerna. Restaureringen påbörjades 27/4. 

Ett mycket viktigt beslut för att klara årets resultat är att Kulturchecken införs till 
höstterminen 2021. Det ger utrymme i årets budget för att klara intäktsbortfall, ökade 
kostnader för korttidsfrånvaro vid sjukdom, extra trygghetsinsatser i Bro samt driften av 
ny sporthall i Kungsängen. 

4.4.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 2 026 0 908 0 1 118 0 1 118 853 

Fritidsavdelninge
n 18 584 1 350 18 480 1 706 104 356 460 -1 402 

Kulturavdelninge
n 12 035 1 101 12 170 1 032 -135 -69 -204 -173 

Summa 32 645 2 451 31 558 2 738 1 087 287 1 374 -722 

  

  



84 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun - KS 20/0422-1 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Tertialrapport 1 2020 med delårsbokslut jan-april

 

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2020 36(64) 
 

 

Helårsprognos 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 5 945 0 3 827,4 0 2 117,6 0 2 117,6 

Fritidsavdelningen 54 279 4 046 54 869 2 718,4 -590 -1 327,6 -1 917,6 

Kulturavdelningen 35 081 3 303 35 081 3 103 0 -200 -200 

Summa 95 305 7 349 93 777,4 5 821,4 1 527,6 -1 527,6 0,0 

 

Ekonomisk analys 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1374 tkr per 20190430. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret. 

På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av Kulturchecken 
till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i årets budget skapar 
utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i Bro samt parera för stora 
intäktsbortfall i verksamheten. De stora intäktsbortfallen blir inom tillfällig 
lokalupplåtelse, entré biljetter till simhallen, samt biljettintäkter för inställda 
kulturarrangemang. Bara under mars och april månad tappar fritid 70 % av intäkterna, 
ca 360 tkr. Det positiva är dock att flera har upptäckt att friskvårdspengen via olika 
portaler kan användas i Bro simhall och gym vilket har bidraget till att öka intäkten av 
årskort markant i början på året. Dock har dessa inte periodiserats. Då vi i dag inte vet 
hur länge restriktionerna kommer gälla blir prognosen ytterst osäker. De budgeterade 
taxehöjningarna är också en osäker faktor för prognosen. 

I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer också 
driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och fritidsnämnden 
inte har fått kompensation för men som kommer kunna hanteras inom ram under 2020. 

Höga elkostnader för isbanan på Kungsängens IP beroende på milt väder under vintern. 
 
Kulturrådet skjuter fram läsåret 19/20 till oktober-20 för att kunna genomföra Skapande 
Skolas kulturverksamhet. Kulturmiljö omfördelar driftmedel på grund av dyra åtgärder 
för trasig dricksvattenanläggning. 

Kulturskolan och biblioteketsverksamheten har trots Covid-19 varit igång i stort sett 
som vanligt. Prognosen är att det inte sker några förändringar från budget under året. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 1 268 1 500 0 

       

Summa   1 500 1 268 1 500 0 
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Kommentarer sociala investeringsfonden 
På grund av situationen med covid-19 så har justeringar gjorts i verksamheten. Trappan 
har haft mer aktiviteter ute och samarbetat ännu mer med framförallt fritidsgården 
Hagan när det har fattats personal pga sjukdom. 

  

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Återuppbuggnad Friluftsgård 
Lillsjön 10 000 0 5 000 10 000 5 000 

Konstgräs i fotbollshallen 2 000 0 2 000 2 000 0 

Fastighetsunderhåll 2 000 0 2 000 2 000 0 

Upprustning Kvistaberg 3 925 0 3 925 3 925 0 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 326 674 674 0 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 39 474 43 257 43 257 0 

Instrument/Utrustning 213 0 213 213 0 

Förbättring badplatser 471 0 471 471 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 160 160 0 

Självservice bibliotek 134 0 134 134 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 223 0 223 223 0 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 150 150 0 

Summa 127 307 63 800 58 507 63 507 5 000 

Projekt Upprustning stall Prästtorp & Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) är redovisat enligt det totala 
investeringsbudgeten. 

Kommentarer investeringsredovisning 

 Upphandling Lillsjö friluftsgård pågår. Konsessionsupphandling caféentreprenör 
klar, byggnationen förväntas publiceras innan sommaren 2020 för att påbörjas i 
höst. 

 Upphandling av konstgräsplan i fotbollshallen är publicerad april 2020. 
 Underhållsinvesteringen är under arbete, Kungsängens IP och Marina 

Föreningshuset har målats om, värmepump till Kungsängens IP ska upphandlas 
och nya avbytarbås till Bro IP är beställda. 

 Upprustningen på Kvistaberg är påbörjad. 
 Rivning av stallet är beställt och kommer genomföras i sommar. 
 Sporthallen anpassad för bordtennis byggs enligt plan med invigning i augusti. 
 Förbättring badplatser - nya bryggor till Hällkana och Lilljön är beställda. 
 Upphandling av ljudanläggning till simhallen pågår.  
 Investering asfaltering Marina har utförts under april 2020. 
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4.5 Socialnämnden 

4.5.1 Inledning 

Vinjett 

De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är i krislägen särskilt beroende av att 
de tjänster som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att 
verksamheten behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma 
både akuta och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda. 

Den pågående Coronakrisen har givit verksamheten möjlighet att prova sin beredskap 
och handlingskraft. Daglig omvärldsbevakning, rekommendationer och beslut från 
bland annat Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och samverkande 
kommuner har varit viktiga källor till kunskap och beslut för Socialnämnden. 
Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl samarbete som flexibilitet 
har haft avgörande betydelse för den pågående situationen. 

  

Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 
Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig 
assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med 
missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- 
och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt 
samordning av nämndärenden och budgetarbete. 

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar Nämnden 
för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

Viktiga händelser under året 

Vuxen  

 Under våren år 2020 har en gemensam utbildning ägt rum för ökad kunskap om 
hedersrelaterat våld, riktad till de tre myndighetsutövande enheterna. 

 Påbörjat uppdrag för strukturerad urinprovtagning inom öppenvården. 

Barn, unga och familjer 

 Under årets första tertial har barn- och ungdomsenheten gjort en förändring av 
gruppindelningen och skapat en placeringsgrupp. Det främsta målet med denna 
förändring är att i större utsträckning kunna tillgodose placerade barn och ungas 
behov. 

 Det prioriterade och påbörjade arbetet med barn och ungas delaktighet fortgår 
och flera aktiviteter har genomförts. Stödmaterialet "Min väg genom 
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socialtjänsten" vänder sig till unga och är en utveckling av det sedan tidigare 
upparbetade materialet för barn. Syftet är att öka barn och ungas förståelse för 
utredningsarbetet. 

 Sedan en längre tid har ungdomsmottagningen haft vakanser. Bemanning på 
ungdomsmottagningen har sedan årets början stabiliserats i form av 50 procent 
barnmorsketjänst samt läkare en dag per vecka. 

 Förändrat uppdrag hos ungdomsstödjare med ökat fokus på uppsökande arbete 
dagtid på skolor sedan kommunen sedan februari år 2020 har inrättat en 
fältgrupp som ersätter tidigare kvällstid för ungdomsstödjarna. 

 Digitala möten med anledning av Covid-19 har i familjesamtal givit möjligheter 
till nya arbetsmetoder som kommer att kunna vidareutvecklas. 

Funktionsnedsättning 

 Ringvägens servicebostad gick i drift från den 1 februari år 2020. 
 LOU-avtal tecknat för ny utförare av personlig assistans. Verksamhetsövergång 

sker den 1 oktober år 2020. 
 Från år 2020 ligger daglig verksamhet och sysselsättning inom Socialnämndens 

ansvarsområde. 
 Delar av daglig verksamhet hålls sedan början av mars stängd på grund av 

Covid.-19 och personal har omfördelats till hemtjänsten och LSS-boenden. 
 För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under Covid-19 

har hälso- och sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor på kvällar och 
helger som ett komplement till den externt upphandlade jourverksamheten. 

Socialpsykiatri 

 Träfflokalen för socialpsykiatrins målgrupp stängdes i mitten av mars med 
anledning av Covid-19. Promenader och telefonkontakt har under peioden ersatt 
samvaro i träfflokalen. 

Integration 

 Avveckling av stödboendet för ensamkommande unga har genomförts och 
innebär att innebär att kvarvarande ungdomar har flyttat till en gemensam bostad 
med insats träningslägenhet. 

Övergripande 

 Planerat arbete har med anledning av Covid -19 fått lägre prioritet till förmån för 
organisering och aktivt arbete med bemanning inom särskilt boende äldre samt 
hemtjänst. Arbete med ett förbättrat kvalitetsledningssystem är initierat men har 
försenats med anledning av Covid-19. 

 Kvalitetsutvecklare och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har under 
tertial 1 utgjort ett stort stöd och resurs för kärnverksamheten avseende såväl 
informationsspridning som beställning av skyddsutrustning. Den 
kommunövergripande organisation som under perioden har upprättats har i stora 
delar utgjorts av resurser från avdelningen. De erforderliga och formella 
politiska beslut som har behövt fattas under pågående pandemi har krävt extra 
arbete från avdelningen. 

 Slutfört upphandling personlig assistans där avdelningens kvalitetsutvecklare har 
en samordnande funktion i samarbetet med Järfälla kommun för LOU-avtal. 

 Förstärkt ledarskap inom utföraravdelningen med ytterligare en avdelningschef. 
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Ekonomiskt bistånd 

 Tillskott av en konsultläkare som hjälp i utredningsarbetet för att se möjligheter 
till annan försörjning och/eller för att ta nästa steg i rehabiliteringsprocessen. 
Resursen tjänar även som ett lärande för handläggare i att självständigt kunna 
arbeta metodiskt med de försörjningshinder som upptäcks. 

 Samarbetet med arbetsmarknadsenheten (AME) har fortgått under perioden. 
 Fortsatt arbete med ökad digital hantering av biståndsansökan och dess 

handläggning. 

  

4.5.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vuxen 8 117 1 098 8 515 1 059 -398 -39 -437  

Barn/Unga/Familj 14 397 255 17 124 362 -2 727 107 -2 620  

Funktionsnedsätt
ning 60 702 13 891 61 011 12 154 -309 -1 737 -2 046  

Socialpsykiatri 5 884 348 5 463 370 421 22 443  

Integration 18 258 19 582 16 723 14 749 1 535 -4 833 -3 298  

Övergripande 6 663 61 5 387 88 1 276 27 1 303  

Summa 114 021 35 235 114 223 28 782 -202 -6 453 -6 655  

 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 

Avvikelse 
201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 5 333 66,7 9 553,7 183,4 -4 220,7 116,7 

-4 
104,0 -2 815 

Summa 5 333 66,7 9 553,7 183,4 -4 220,7 116,7 
-4 

104,0 -2 815 

 

Helårsprognos 
Socialnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vuxen 24 242 3 293 23 369 3 320 873 27 900 

Barn/Unga/Familj 43 007 765 47 501 2 359 -4 494 1 594 -2 900 

Funktionsnedsättning 182 472 41 673 179 443 29 744 3 029 -11 929 -8 900 

Socialpsykiatri 17 671 1 045 19 796 1 070 -2 125 25 -2 100 

Integration 55 305 59 345 48 133 49 673 7 172 -9 672 -2 500 

Övergripande 19 942 193 19 942 193 0 0 0 

Summa 342 639 106 314 338 184 86 359 4 455 -19 955 -15 500 
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Ekonomiskt Bistånd Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt Bistånd 16 000 200 28 723 423 -12 723 223 -12 500 

Summa 16 000 200 28 723 423 -12 723 223 -12 500 

 

Ekonomisk analys 
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 6,7 mnkr, vilket motsvarar 8,4 procent. 
Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa placeringar samt 
integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 15,5 mnkr motsvarande 6,6 
procent. 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr motsvarande 
78,0 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,5 mnkr motsvarande 79,1 
procent. 

Covid -19 
De extra kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av Covid -19 avser 
konsultkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under mars och april 
månad tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på 
anställande enhet. Några enheter har tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för 
ökade sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för 
skyddsutrustning har belastat Äldre- och omsorgsnämnden. 

Vuxen  
Resultatet visar ett underskott med 0,4 mnkr. Antalet placeringar har varit högre under 
perioden då öppenvård har bedömts inte vara tillräckligt, 0,5 mnkr, tomhyror för sociala 
lägenheter, 0,2 men vägs upp av lägre personalkostnader, 0,3 mnkr. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 0,9 mnkr då antalet 
placeringar beräknas visa ett mindre underskott med 0,7 mnkr medan 
personalkostnaderna beräknas visa ett överskott med 1,6 mnkr. 

Barn, unga och familjer 
Resultatet visar ett underskott med 2,6 mnkr beroende på höga kostnader för placeringar 
2,1 mnkr samt höga personalkostnader 0,5 mnkr. Flera av de pågående kostsamma 
placeringarna gäller ungdomar där problembilden har lett till att placeringar vid 
institution har varit nödvändiga. Höga personalkostnader beror på tillfälligt inhyrda 
socialsekreterare då antalet sjukskrivningar ökade i samband med Covid -19. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,9 mnkr då antalet 
placeringar beräknas visa ett underskott med 3,9 mnkr medan personalkostnaderna 
beräknas visa ett överskott med 1,0 mnkr. 

Funktionsnedsättning 
Resultatet för perioden visar ett underskott på 2,0 mnkr beroende på höga 
personalkostnader, huvudsakligen inom daglig verksamhet, med 1,4 mnkr men även 
inom personlig assistans med 0,6 mnkr. Inom personlig assistans pågår ett 
omställningsarbete beroende på mindre volym under hösten år 2019 och under år 2020 
första månader. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 8,9 mnkr mestadels 
beroende på höga personalkostnader inom daglig verksamhet men även inom personlig 
assistans samt boende vuxen. 
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Socialpsykiatrin 
Resultatet för perioden visar ett överskott med 0,4 mnkr beroende på lägre 
placeringskostnader. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,1 mnkr beroende på 
nytillkomna placeringar under året. 

Integration 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 3,3 mnkr främst beroende på 
placeringskostnader för ensamkommande barn. Återsökningar pågår för de barn som 
har placerats men stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att ersätta 
kommunen för hela placeringskostnaden. 

På helår prognostiserar området ett underskott med 2,5 mnkr då planering pågår för 
ändrade placeringsformer. 

Övergripande 
Resultatet för perioden visar ett överskott med 1,3 mnkr. 
På helår prognostiseras verksamhetsområdet enligt budget. 

Ekonomiskt bistånd  
Resultatet för perioden visar ett underskott med 4,1 mnkr. Antalet hushåll ökar vilket 
innebär stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Samtidigt ökar riksnormen och 
andra kostnader årligen. Med anledning av Covid-19  antas arbetslösheten öka vilket  
kan påverka prognos/resultatet på sikt. 
På helår prognostiseras ett underskott med 12,5 mnkr. 

  

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2021 2 570 1 107,4 2 570 0 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 198,4 6 100 0 

Summa   8 670 1 305,8 8 670 0 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 
Sociala insatsgruppen, SIG 
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå 
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade 
och beslutade medel. 

SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där verksamhetsidén bygger på 
metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt andra berörda huvudmän.  
Socialkontoret har inlett ett samarbete med Järfälla kommun med upphandling av extern 
avhopparverksamhet för att hitta alternativa lösningar för personer som har en hotbild 
och som inte kan bo kvar i kommunen. 

Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet har startat 
under början av år 2020 med två av tre planerade tjänster. Ett barnskyddsteam ska  
erbjuda barn, unga och familjer förebyggande stödjande krisstöd med målet om att 
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kunna begränsa behovet av externa placeringar. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inredning ny servicebostad 150 0 150 150 0 

Tekniska hjälpmedel 50 0 50 50 0 

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 300 300 0 

Upprustning 
bostadsrättslägenheter 50 0 50 50 0 

Summa 550 0 550 550 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 
Fram till och med april månad har arbetet med investering av inredning till ny 
servicebostad för funktionsnedsatta påbörjats och beräknas slutföras under året. 

Övriga investeringar har ännu inte påbörjats men beräknas ske under året. 
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4.6 Tekniska nämnden 

4.6.1 Inledning 

Vinjett 

Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen genom 
att förvalta och sköta befintligt bestånd. Projekt inom ramen för trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har påbörjats och några fortskrider såsom gång- och 
cykelväg längs Bygdegårdsvägen. 

Frölundavägen har tagits över och har restaurerats så nu kan medborgarna på ett 
tryggare sätt kan ta sig till Frölunda naturreservat och badplats. 

Ett större brott på Norrvattens ledning vid Korsängen i april medförde flera mindre 
vattenläckor i kommunens VA-nät. Driftsorganisationen arbetade parallellt med dessa 
och nödvattenförsörjning av Ekhammarsområdet med mindre nödvattentankar och 
försörjning med brandslang från brandposter.  Nödvattentanken hölls i beredskap för 
äldreboendena i området om situationen förvärrats. 

  

Ansvarsområde och organisation  

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt 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 bl. a. 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. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-, 
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska 
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. 

Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är 
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall 
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef. 

Viktiga händelser under året 

Sammanfattning: 

Coronapandemin har påverkat framförallt mätverksamheten där efterfrågan sjunkit 
drastiskt och parkeringarna i Kungsängen som har låg beläggning, båda påverkar 
intäktssidan. Medarbetare från Mät/GIS, VA och Gata/Park/Trafik samt staben har 
omallokerats för att stödja andra verksamheter såsom socialtjänsten och Kontaktcenter. 
För avfallsverksamheten har coronapandemin lett till ett ovanligt högt tryck på 
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kretsloppscentralerna. Våren är en intensiv period vanligtvis, men det märks att mer tid 
läggs på hemma-projekt med täta besök på kretsloppscentralerna som följd. VA-driftens 
arbete har påverkats genom att alla typer av hembesök nu skjuts på framtiden, 
framförallt vattenmätarbyten fördröjs på osäker tid. 

Några projekt som genomförts hittills under 2020 är byggnation av bullervall längs med 
Granhammarsvägen och trafikomledningar för byggande av cirkulationsplatser vid 
trafikplats Brunna samt flertalet trygghetsskapande projekt. 

Frölundavägen som leder ner till Frölunda naturreservat har, efter beslut i Tekniska 
nämnden och av Kommunfullmäktige, övergått från enskild till kommunal väg . 
Åtgärder för att för att få kommunal standard på vägen har genomförts med 
ombudgeterade medel från Kungsängens Torg. 

Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras 
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. Ett projekt för att digitalisera 
detaljplaner har påbörjats tillsammans med planavdelningen och förberedelser för 3D-
modelleringar pågår. 

Nya avfallsföreskrifter har beslutats i tekniska nämnden för fortsatt hantering till KF för 
beslut. En parallell process pågår i de andra samverkande kommunerna för att 
föreskrifterna skall kunna träda i kraft i samband med den nya insamlingsmodellen med 
fyrfack i oktober 2020. 

VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. På Ådö är entreprenadarbeten påbörjade i 
området Sågbacken, i Ådö skog är förhoppningen att påbörja arbeten under hösten men 
tidsplanen är beroende av ett kommunalt övertagande av Ådövägen och Lantmäteriets 
fastighetsutredning som båda behöver beslutas innan entreprenaden kan påbörjas. Tjusta 
och Håbo-Tibble kyrkby är långt framskridna och utbyggnad och anslutning av dessa 
beräknas också påbörjas under hösten. 

En taxeöversyn är påbörjad då vi ser behovet av en taxehöjning årsskiftet 2020/2021 till 
följd av stora investeringsvolymer och rekryteringsbehov både tidigare år och framåt i 
tiden. Framförallt UBS-ledningen och VA-utbyggnaden på landsbygden driver ökade 
kostnader. 

Gata/Park/Trafik-enheten 

Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2020: Flera projekt inom Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut. 
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det kommer vara resursbrist på 
upphandlingsenheten under en period. 

Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder 
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är 
bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka 
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. Ett 
av åtgärdsförslagen är genomförd och berör bullerutsatta fastigheter längs med 
Granhammarsvägen norr om E18. Riktvärden för bullernivåer i kommunen är beslutade. 

Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har varit med på ett flertal trygghetsvandringar 
sedan årsskiftet, vilket resulterat i en åtgärdsplan för 2020. Åtgärdsplanen bygger på 
iakttagelser från trygghetsvandringar, men även på synpunkter från medborgare och 
polis samt enhetens egna iakttagelser. En del av åtgärderna är redan genomförda såsom 
visst röjningsarbete, men samtliga åtgärder kommer genomföras under år 2020. Allt 
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kommer att redovisas i en trygghetsrapport avseende år 2020. 

Vägvisningsplan: Innefattar inköp och utbyte av befintliga vägvisningsskyltar till 
regelrätt skyltning mot utpekade målpunkter. Arbetet har påbörjats. Skyltar för 
Kungsängen och Brunna är inköpta och kommer sättas upp i år. 

Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintern 2018/2019, har 
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter 
på många av kommunens vägar. Planering av årets beläggningsarbeten pågår och 
kommer avropas från entreprenören och genomföras under sommaren och hösten. 
Planering och beställning har genomförts av förstärkningar av befintlig vägmålning, 
framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna. 

Belysning: Belysningen kommer förstärkas i områden som upplevs som mörka och 
otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och 
underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts 
ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska 
upplevas tryggare, bättre och trevligare. Arbete med att flytta ut belysningscentraler 
pågår. 

Investering till upplag: En behovsanalys är framtagen för att analysera behovet av 
upplagsytor utifrån den driftverksamhet som kommunen har. 

Parkeringsåtgärder Kungsängen: Projektering för mindre ombyggnation av befintlig 
infartsparkering vid Kungsängens station är klar och upphandling av entreprenör ska 
påbörjas. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler parkeringsplatser på befintligt 
yta. Verksamheten arbetar även med att tillskapa sex nya parkeringsplatser längs med 
Furuhällsvägen för korttidsparkering. 

Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av 
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att 
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att 
tillgängliggöra naturen. Många tjänstemän inom tekniska avdelningen är delaktiga i 
projektet med Gröna dalen. 

Cykelstrategi: Arbetet med cykelstrategin pågår. Syftet med den är att öka cyklandet, 
utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det 
hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen 
och skapa nya resmönster. Årsbokslut kommer genomföras och redovisas. 

Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med 
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen 
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med 
information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är 
viktig. 

Drift (vinterväghållning): Det har varit en mild vinter med lite snöfall. Dock har det 
varit växlande temperaturer runt 0 grader, vilket medfört vissa 
halkbekämpningsåtgärder. 

Drift (Gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med 
snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, 
vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för 
trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019 
inleddes med kraftiga väderomslag, vilket medförde mycket skador på vägarna. Detta 
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medför ökade kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av 
potthål och större skador även under 2020. Förutom det som är utlagt på entreprenad 
bedriver verksamheten mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis 
lagning av potthål i asfalten, omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar, 
lagning av påkörda stolpar, lagning kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin 
häck vid risk för att den skymmer sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt 
nedtagning av en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så 
sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator 
och parkeringar. 

Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark 
som kan utgöra en risk. Verksamheten arbetar även mycket för att bevarar den skog och 
natur som kommunen har. 

Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par 
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel 
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen. 

Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 2020. 

Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid 
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens 
intressen och framföra krav och synpunkter. 

Mät/GIS-enheten 

Effekten av Corona-pandemin: Mät- och GIS-verksamhetens medarbetare kan till stor 
del klara sitt arbete hemifrån alternativt arbetar på ett sätt som gör att medarbetarna kan 
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer (ensamarbete i fält). Detta har medfört 
att sjukfrånvaron inte har ökat under perioden. Däremot har inflödet av 
mätningsärenden (nybyggnadskartor, lägesinmätningar, utsättningar) och särskilt 
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet enligt avtal har 
påverkats negativt. Mät- och GIS-verksamheten lånar även ut personal för 
administrativt stöd till socialtjänsten. 

Digitala detaljplaner: Verksamheten driver tillsammans med planavdelningen ett 
projekt med syfte att anpassa verksamhet och system för att följa nya regler och 
riktlinjer vid framtagande av detaljplaner. Projektet ska också förbereda för 
digitalisering av redan lagakraftvunna detaljplaner. Projektet är påbörjat och första 
redovisningen väntas till hösten 2020. 

Synkroniserat fastighetsgränser med Lantmäteriet: Upplands-Bro kommun har 
tecknat avtal med Lantmäteriet om att synkronisera vår databas med fastighetsgränser 
med Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard 
som förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Mät&GIS-
enheten har förberett för detta genom att skaffa in lämpliga programvaror och påbörjat 
processen med att arbeta enligt den nya standarden. 

Informationssäkerhet: I och med att GIS-användningen ökar och allt fler använder 
GIS och mängden information (geodata) ökar, samtidigt som krav på 
informationssäkerhet ökar, krävs det att vi har bra koll på information och rutiner. GIS-
verksamheten lägger därför ner mycket arbete på aktiviteter som syftar till en säker 
informationshanteringsmiljö. 
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3D: Utveckling inom GIS rör sig allt mer mot 3D. Mät&GIS-enheten stöttar andra 
verksamheter i detta arbete genom att köpa och samla in 3D-data, genom att tillse att vi 
har systemlösningar och genom att vi har kompetens för det. Som ett led i detta har en 
3D-modell över kommunen tagits fram och håller på att vidareutvecklas för framtida 
användning inom bland annat översiktlig planering. 

E-tjänster: Beställning av mät- och karttjänster kan nu beställas via e-tjänst. 

Avfallsenheten 

Upphandlingar kopplade till införandet av fyrfack: Alla upphandlingar som behövs 
inför införandet av fyrfack är nu genomförda. Omlastning och transport, förbränning 
och kompostering. Utställning och inköp av nya kärl,  matavfallspåsar (via SKR-avtal) 
samt en avfallsapp för medborgarna. 
 
Övriga upphandlingar: 2020 är ett år när många av avfallsenhetens upphandlingar 
löper ut. Samarbetet med grannkommunerna har gett möjlighet att samverka kring även 
andra upphandlingar. Upphandling av insamling av fett och slam är genomförd och 
upphandling kring avfallet på kretsloppscentralerna pågår. 

Avfallsföreskrifter & taxor: Nya avfallsföreskrifter har tagits fram och beslutats i 
tekniska nämnden. Beslut behöver tas av kommunfullmäktige innan den nya 
entreprenaden startar upp. Arbetet med förslag på den ny taxa pågår parallellt för att 
kunna lämnas till beslut så fort ersättningsnivåer för förpackningsmaterialen är klara. 

Kretsloppscentralerna: Arbetet med att utreda möjligheterna att i framtiden skapa en 
ny kretsloppscentral pågår. Under våren har en åtgärdsplan för nuvarande 
kretsloppscentraler tagits fram i samarbete med driftpersonalen för att skapa en bättre 
arbetsmiljö på befintliga centraler. Arbetet kommer att fortsätta under året. Ett arbete 
med att hitta "värdematerial" som kan ge avkastning för ytterligare förbättringar har 
inletts. Ett första steg är separat insamling av kablar som sedan kan ge en ersättning till 
verksamheten. 

Avfalls-app: En avfallsapp för Upplands-Bro kommun kommer att lanseras inför den 
nya entreprenaden i oktober. Appen har potential att bli en utmärkt kommunikationsväg 
för att rapportera driftstörningar och tömningsdagar, samt att informera om speciella 
event och utbilda invånarna i avfallshantering. 

VA-enheten 

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Redundansledningen vid 
Ekhammar färdigställdes i mars. 

Tillskottsvatten och områdesfilmning: Allt material från tidigare områdesfilmningar 
är nu bearbetat och ett tjugotal åtgärder identifierade och planerade för utförande i egen 
regi under våren och hösten. Tillskottsvattengruppen har arbetat vidare med prioriterade 
områden för vidare utredning och åtgärder. Systematisk brunnsinspektion och 
inmätning av brunnslock och vattengångar där de saknas är påbörjad och fortgår under 
våren. 

Exploateringar och tillväxt: Ett flertal planprojekt och exploateringar pågår men har 
bromsat in och är inte lika intensiva som tidigare år. En följd av det är att verksamheten 
arbetar betydligt mer med förebyggande underhåll. 

Underhållsskuld: Förnyelseplanen färdigställdes i höstas och ett flertal 
underhållsinsatser är planerade till följd av den. Störst är rensning av sediment i 
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Tibbledammen som nu pågår. 

Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och styr- och 
elsystem. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer för att öka 
driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar är 
färdigställd och genomförande sker senare i år. 

Stora VA-projekt: Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla 
pågår och ett större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är under genomförande. 

VA-utbyggnad på landsbygden: Utbyggnad i området Sågbacken är precis påbörjat, 
anslutning sker under hösten. 

Projektering av Ådö skog är färdigställd och inväntar beslut om ett kommunalt 
övertagande av Ådövägen. Upphandling planeras innan sommaren med entreprenadstart 
i höst. Området planeras vara utbyggt under 2020 i enlighet med VA-planen. 

Utbyggnad och anslutning av Tjusta är färdigprojekterad och upphandling sker innan 
sommaren. I Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts under vintern 
och våren med inmätningar och filmning av ledningar för att statusbedöma 
anläggningen. 

Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som sattes på prov och kom 
till användning i samband med storläckan på Skolvägen i mars. Det finns dock behov av 
att fördjupa och förfina den, vilket påbörjades under vintern. 

Digitalisering: I dagsläget är ca 600 digitala vattenmätare monterade och arbetet med 
att byta ut samtliga fortsätter. Under våren har vi införskaffat och utbildat oss i de 
system som hör till dem, exempelvis ett läcksöknings- och larmsystem som analyserar 
fjärravläsningarna. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med det. 

4.6.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator, vägar och 
parkering  12 076 1 900 10 918 868 1 158 -1 032 126 -2 999 

Vinterväghållning 1 977  1 137  840  840 -251 

Parkverksamhet 3 028  3 173 7 -145 7 -138 150 

Bostadsanpassni
ngsbidrag  1 226  347  879  879 242 

Övrig allmän 
platsmark  53 137 68 279 -15 142 127 385 

GIS  1 396 17 1 428 0 -32 -17 -49 -33 

Mät  1 562 700 1 502 545 60 -155 -95 593 

Teknisk 
administration  1 926  1 221  705  705 127 

Summa 23 244 2 754 19 794 1 699 3 450 -1 055 2 395 -1 786 
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Affärsverksamhet 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall  10 158 11 151 8 482 15 894 1 676 4 743 6 419 6 772 

Vatten och 
avlopp  18 733 18 886 19 192 15 269 -459 -3 617 -4 076 -709 

Summa 28 891 30 037 27 674 31 163 1 217 1 126 2 343 6 063 

 

Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gator, vägar och parkering  36 179 5 700 35 654 4 762 525 -938 -413 

Vinterväghållning  5 930 0 5 930 0 0 0 0 

Park och natur  9 055 0 8 755 0 300 0 300 

Bostadsanpassningsbidrag 3 678 0 3 678 0 0 0 0 

Övrigt allmän platsmark  160 410 160 410 0 0 0 

GIS 4 157 50 4 157 50 0 0 0 

Mät 4 654 2 100 4 629 1 643 25 -457 -432 

Teknisk administration  5 747 0 5 202 0 545 0 545 

Summa 69 560 8 260 68 165 6 865 1 395 -1 395 0 

Affärsverksamhet 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Avfall  33 454 33 454 33 454 33 454 0 0 0 

Vatten och avlopp  56 657 56 657 56 657 56 657 0 0 0 

Summa 90 111 90 111 90 111 90 111 0 0 0 

 

Ekonomisk analys 
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet 

Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott på 2395 tkr för första tertialet. 
Mätverksamheten, och i viss mån parkeringsintäkterna, är klart påverkade av 
coronapandemin och det finns därmed en osäkerhet kring utfallet. Bedömningen 
avseende helår är en budget i balans med en brasklapp avseende intäkterna. 

Gata/Park/Trafik-enheten 

Inom gata/trafik har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat 
utfallet. Säsongen för drift av gator och vägar, bortsett från vinterunderhåll, har precis 
påbörjats vilket gör att kostnaderna ökar under en period. Klotterproblemen fortsätter 
öka i kommunen och kostnaderna för sanering kommer därmed öka under året. 

Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter 
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den 
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står 
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under april har beläggningen på parkeringarna 
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sjunkit med 40-50%. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering kommer bli lägre 
än budgeterat. Prognosen är 1 000 tkr lägre intäkter från parkeringsautomaterna och 
500 tkr lägre för nyttoparkeringstillstånd och parkeringsanmärkningar. 

Vinterväghållningen visar ett överskott på 840 tkr i förhållande till budget, vilket beror 
på den milda inledningen på året. Osäkerhet kring hur vädret blir i slutet på året gör att 
det är svårt att ge en prognos, men bedömningen är att vinterväghållningen på årsbasis 
kommer redovisa ett nollresultat. 

Parkverksamheten visar ett underskott på 138 tkr i förhållande till budget. Arbete och 
genomförande av effektiviseringar inom parkverksamheten pågår och kommer ge 
resultat i budgeten på helår. 

Mät/GIS-enheten 

Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och 
med effekterna av Corona-pandemin. Under perioden januari-april 2020 inkom 80 
ärenden (mot 110 ärenden samma period föregående år) och verksamheten visar för 
perioden ett underskott på 95 tkr mot budget. Det är en stor utmaning för verksamheten 
att hitta åtgärder för att kompensera detta underskott. Särskilt med tanke på att taxan 
inte kommer justeras vid halvårsskiftet som förväntat. 

GIS-verksamhetens resultat ligger i linje med budget för perioden. 

Avfallsenheten 

Prognos för helår är att verksamheten följer budget. De nya upphandlingarna som träder 
i kraft i oktober har tagits med i beräkningarna. Vissa besparingar har redan gjorts och 
börjar ge resultat, till exempel omlastningen på Högbytorp som upphört sedan slutet på 
januari då de numera tömmer avfallet direkt på Eons anläggning. Dessa åtgärder samt 
den "buffert" som sparats inför satsningen på fyrfack i höst ger goda indikationer på att 
avfallstaxan inte behöver höjas närmaste åren. 

VA-enheten 

Resultatet hittills i år ligger i linje med budget, men i enlighet med den beräknas 
verksamheten lämna ett större underskott i år, ca 5 MSEK. En fortsatt stor 
investeringsvolym och fortsatt behov av rekryteringar gör att vi ser behovet av en 
taxehöjning vid årsskiftet 2020/2021 och en taxeöversyn är påbörjad. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

TN att fördela 900 0 900 900 0 

Gatubelysning 2 000 0 2 000 2 000 0 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 3 985 3 985 0 

Lekplatser 1 561 0 1 561 1 561 0 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 2 130 2 130 0 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 709 0 6 709 6 709 0 

Parkeringspaketet 
Kungsängen 877 0 877 877 0 

Trygghetsskapande åtgärder 845 0 845 845 0 
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Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

Vägvisningsplan 600 0 600 600 0 

Investering till upplag 500 0 500 500 0 

Gröna Dalen  1 500 0 1 500 1 500 0 

Frölundavägen  2 000 0 2 000 2 000 0 

Kungsängen c etapp 3 
Torget 28 900 25 505 3 395 3 395 0 

Summa 52 507 25 505 27 002 27 002 0 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 Budget 2020 

Kvar av 
budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255 0 255 255 0 

Kretsloppsverksamhet och 
tekniskt kontor 13 000 0 1 000 13 000 12 000 

KLC i egen regi 500 0 500 500 0 

Summa 13 755 0 1 755 13 755 12 000 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 Budget 2020 

Kvar av 
budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 15 055 0 5 000 15 055 10 055 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 300 1 141 841 

Pumpstationer 10 817 0 4 000 10 817 6 817 

Utredn. och åtg. 
ovidkommande vatten 13 407 0 2 000 13 407 11 407 

LPS-pumpar ospecificerat 6 097 0 3 000 6 097 3 097 

Dagvattendammar/-åtgärder 22 832 0 22 832 22 832 0 

Utökat VA-
verksamhetsområde 52 922 0 6 000 52 922 46 922 

Nytt fordon 5 110 0 1 500 5 110 3 610 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 2 500 12 500 10 000 

Digitalisering  500 0 0 500 500 

Norrvattens ledningflytt 10 000 0 2 000 10 000 8 000 

Åtgärder på 
spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 497 6 000 149 503 143 503 

UBS-ledn 
(Sigtunaledningen) 150 000 120 970 10 000 29 030 19 030 

Vattenkiosker 1 193 0 100 1 193 1 093 

Nya ledningar ospec 7 347 0 5 000 7 347 2 347 

Projektera Näshagen, Tjusta 2 905 0 300 2 905 2 605 

Ådö utbyggnad 43 172 0 10 000 43 172 33 172 
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Överföringsledning 
Säbyholm 10 000 0 0 10 000 10 000 

Summa 514 998 121 467 80 532 393 531 312 999 

 

Kommentarer investeringsredovisning 
Gata Park Trafik 

Gatubelysning: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Energibesparingen i och med byte till 
LED har börjat slå igenom då driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på 
LED belysningen har minskat. Kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för 
respektive transformatorstation (ett antal olika mängd belysningspunkter är kopplade till 
en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på 
att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras. Det behöver även investeras i ny 
belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga samt se över belysning i 
anslutning till gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. Investeringsbudgeten 
för belysning kommer att upparbetas i år. En del belysningsåtgärder kommer även att 
genomföras inom projektet trygghetsskapande åtgärder. 

Beläggning: Budget för 2020 är 3 985 tkr. Verksamheten har redan genomfört 
asfaltering på bland annat Effektvägen och Råbyvägen. En inventering av vägnätet är 
genomförd och utifrån den tas en åtgärdslista fram. En av vägarna som är aktuell för 
asfaltering i år är Lillsjö badväg. Flera av kommunens stora vägar såsom 
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är i behov av asfaltering. Behovet av att lägga 
ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att trafiken ökar ju mer 
kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet. 
Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar med att exempelvis 
riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket kommer resultera i 
högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med arbetena. På grund av 
den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt underhåll på det större 
vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget inte klara av att 
åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden från invånare som 
skadat sina bilar. Det finns även många grusvägar i kommunen som är i dåligt skick och 
som kräver större insatser. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att 
upparbetas i år. 

Rekreationsytor, lekytor och parker: Budget för 2020 är 1 561 tkr. Budgeten kommer 
användas till kommunala rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och 
önskemål från medborgarna om att vi ska utveckla mindre planteringsytor, se över 
befintliga planteringar i rondeller, bygga trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen, 
komplettera befintliga lekplatser med utvecklande lekutrustning och arbeta vidare med 
säker skolväg. Utifrån gällande barnkonvention kommer verksamheten satsa på barn 
och unga. Dessa projekt genomförs under sommar och höst 2020. Prognosen är att 
investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år. 

Bullerdämpande åtgärder: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade medel 
2 130 tkr. Kommunens planerade utveckling innebär att fler kommuninvånare och 
områden kommer att utsättas för ökat buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa 
bullrets negativa påverkan på människor och miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma 
och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- 
och friluftsområden. Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och 
kommer som ett först steg i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds 
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möjligheten att söka bidrag för åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervallen 
på Blåsarvägen och planering för bullerskydd för de mest bullerutsatta fastigheterna i 
kommunen. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: För 2020 är budgeten inklusive 
ombudgeterade medel 6 709 tkr. Flera stora projekt i trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet pågår såsom GC-väg längs med Bygdegårdsvägen, 
Klövtorpsvägen där upphandling av entreprenör pågår, projektering av regional GC-väg 
längs med Enköpingsvägen etapp 2, underlag för upphandling av GC-väg mellan Tjusta 
och Håbo-Tibble är under framtagande och upphandling för nya busshållplatser pågår. 
Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade. Befolkningen ökar och det innebär även 
att behov av projekt som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Behovet finns 
bland annat för nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden samt 
ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder. Samtliga projekt är påbörjade och 
prognosen är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år. 

Parkeringsåtgärder Kungsängen: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade 
medel 877 tkr. Infartsparkeringen i Kungsängen behöver effektiviseras och byggas om. 
Infartsparkeringen är idag fullbelagd tidigt på dagen och behovet av ytterligare 
parkeringsplatser är stor. Enheten har projekterat ett förslag för att hitta 
yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i Kungsängen och 
upphandlingsunderlag är under framtagande. Genom en mindre ombyggnation kan 
ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig infartsparkering i Kungsängen. 
Verksamheten har även påbörjat planering för att tillskapa sex nya parkeringsplatser på 
Furuhällsvägen för korttidsparkering. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att 
upparbetas i år. 

Trygghetsskapande åtgärder: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade medel 
845 tkr. Enheten arbetar aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen. 
Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis röjningar och bättre belysning fortsätter 
parallellt med satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt 
och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad och trevlig. Genom tidigare 
trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt genom egna iakttagelser och 
tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med prioriteringar för trygghetsskapande 
åtgärder. Det pågår även samarbete med olika aktörer som exempelvis 
trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business Improved District), 
Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare. Sammantaget gör det att 
enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som gemensamt identifieras och 
där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga vid trygghetsvandingar där 
även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras. Prognosen är att budgeten 
kommer att upparbetas i år. 

Vägvisningsplan: Budget för 2020 är 600 tkr. Projektet med att byta ut 
vägvisningsskyltar har påbörjats på huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar, 
stolpar och fundament är inköpta och arbete med att byta ut dessa kommer ske löpande 
under sommaren och hösten. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att 
upparbetas i år. 

Investering till upplag: Budgeten för 2020 är 500 tkr. Driftbehovet ökar i kommunen 
och enheten behöver effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett 
upplag som fungerar utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med 
VA verksamheten. En behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid 
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Korsängen behöver frigöras för andra ändamål. Prognosen är att investeringsbudgeten 
kommer att upparbetas i år. 

Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Budgeten för 2020 är 1 500 tkr. 
Kommunen har beviljats statsbidrag (från Boverket) för utveckling av städer till gröna 
och hälsosamma platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö. Statsbidraget får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda 
ytor såsom lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade 
ytor och plattsättningar. För att fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten 
med att tillskapa dessa delar. Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i 
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018, 
§ 58. Eftersom parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och 
papperskorgar är delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms 
investeringsbudgeten inte hinna upparbetas i år. 

Frölundavägen: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Kommunen är nu väghållare på 
Frölundavägen och åtgärder har genomförts på vägen för att den ska ha kommunal 
standard. Slutbesiktning är inte genomförd än. Prognosen för projektet är att det 
kommer bli ett överskott på ca 200 tkr. 

Kungsängens c etapp 3 Torget: Budgeten för 2020 är 3 395 tkr. Kungsängens torg 
etapp 3 är färdigbyggt och slutbesiktat. Tekniska nämnden har beslutat föreslå 
Kommunfullmäktige att flytta resterande medel till Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet till förmån för projektet "Gång- och cykelväg mellan Tjusta 
och Håbo-Tibble". Omfördelning av investeringsmedel beslutas av Kommunfullmäktige 
i juni 2020. 

Avfallsenheten 

Kärlinköp fyrfack: Upphandlingen är genomförd och kostnaden landar nära 
uppskattad investeringsbudget. 

Containerinköp: Upphandlingen har försenats, men planen är att genomföra 
upphandlingen under året. 

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Planering för en ny kretsloppscentral 
fortskrider och i förslag till FÖP finns förslag på placering. En medborgardialog 
genomförs i maj-juni. 

KLC i egen regi: Eftersom verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler 
minst 2-3 år kommer mindre renoveringar av personalutrymmen att genomföras för att 
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

VA 

Diverse maskiner: Inköp av en ny medelstor vibrationsplatta är genomförd. 

Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och 
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer. 

Tillskottsvatten: Inga investeringar genomförda hittills, bara eget utredningsarbete. 

LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden, 
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete 
genomförs just nu för anslutning av Tegelhagen. 



84 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun - KS 20/0422-1 Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april för Upplands-Bro kommun : Bilaga 1 - Tertialrapport 1 2020 med delårsbokslut jan-april

 

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2020 56(64) 
 

 

UBS-ledningen: Mindre arbeten återstår, bl a Norrvattens tryckstegringsstation och 
vissa åtgärder på kommunens pumpstationer. Genomförs senare i år. 

Vattenkiosker: Ytterligare en vattenkiosk är färdigställd och driftsatt så kommunen har 
en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en 
vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble. 

Dagvatten: En dagvattendamm norr om Kungsängen IP är projekterad och entreprenad 
påbörjas efter sommaren. 

2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i 
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021. 
Projektering och planering är i slutfasen. 

Sedimenttömning av Tibbledammen pågår. 

Nya ledningar, renovering och serviser: Redundansledningen vid Ekhammar 
färdigställdes under våren. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas 
troligen tidigt 2021. 

Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är påbörjad och Ådö skog planeras 
upphandlas under våren med entreprenadstart efter sommaren. 

Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är i 
slutfasen och upphandling påbörjas inom kort för start under hösten. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta är nästan klart, de övriga ligger längre fram i 
tiden, 2022 och framåt. 

Fordon: En ny buss till VA-driften är införskaffad. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): 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. 
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4.7 Utbildningsnämnden 

4.7.1 Inledning 

Vinjett 

Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden: 

1. Kunskapslyft 
2. Ökad trygghet, ordning och studiero 
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats 

På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 
förskola, Kristallen. 

Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt 
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än 
svenska. 

En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, planeras att 
starta hösten 2020. 

Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan planeras att starta hösten 2020. 

Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020. 

  

Ansvarsområde och organisation  

Under 2020 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen 
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, fritidshem samt kostenhet. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på 
obekväm arbetstid och öppen förskola. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. 

Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har också 
tillsynsansvar för dessa. 

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 
Inom organisationen finns också kommunens kostenhet, samt Resursenheten som 
ansvarar för modersmålsundervisning och central elevhälsa. 

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 
verksamheter är cirka 900 personer. 

Viktiga händelser under året 

På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny 
förskola, Kristallen. 

Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt 
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än 
svenska. Arbetet under våren 2020 innebär en omfattande analys av vilka insatser som 
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verksamheterna behöver göra och kommande fem terminer ska dessa insatser 
förverkligas. 

En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, planeras att 
starta hösten 2020. Initialt är planen att introducera modellen på tre av kommunens 
grundskolor. 

Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan planeras att starta hösten 2020. 

Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020. 

Fler elevplatser inom grundskolan kommer skapas genom tillfälliga lokaler som 
planeras vara på plats i anslutning till tre av kommunens grundskolor till höstterminen 
2020. 

En ny resursfördelningsmodell är under arbete under året och kan förhoppningsvis börja 
tillämpas under 2021. 

  

4.7.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 
Avvikelse 

201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Pedagogisk 
omsorg 3 251 1 067 3 725 1 364 -474 297 -177 61 

Förskola 
Öppen förskola 151 451 72 832 154 562 78 089 -3 111 5 257 2 146 -1 977 

Grundskola       
Fritidshem 273 980 

120 15
5 277 080 

118 69
5 -3 100 -1 460 -4 560 -439 

Grundsärskola 17 571 5 835 15 597 6 342 1 974 507 2 481 3 080 

Gemensam      
verksamhet 21 355 17 118 21 427 20 564 -72 3 446 3 374 -624 

Summa 467 608 
217 00

7 472 391 
225 05

4 -4 783 8 047 3 264 101 

 

Helårsprognos 
  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Pedagogisk omsorg 
Nattomsorg 9 578 3 200 9 978 3 200 -400 0 -400 

Förskola                  Öppen 
förskola 445 341 218 497 439 341 218 497 6 000 0 6 000 

Grundskola                          
Fritidshem 793 440 360 666 798 940 360 466 -5 500 -200 -5 700 

Grundsärskola 51 146 17 505 51 146 17 505 0 0 0 

Gemensam verksamhet 59 254 51 091 59 154 51 091 100 0 100 

Summa 
1 358 75

9 650 959 
1 358 55

9 650 759 200 -200 0 
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Ekonomisk analys 
Kommentarer 

Helårsprognos  

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 3 264 tkr per 20190430. 

Utbildningsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret. 

Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för 
barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till - 400 tkr pga högre kostnader än 
budgeterat för nattomsorgen. Översyn pågår om framtida driftsformer för verksamheten. 

Förskola och Öppen förskola 
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 60 färre till antalet än vad som 
budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 6 000 tkr. 

Grundskola/Fritidshem 

Upplands-Broelever i grundskolor beräknas bli ca 35 fler än budgeterat. Fler utbetalda 
skolpengar innebär ett underskott med -2 400 tkr. 

Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och 
modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -1 800 tkr i underskott. 
Enheten arbetar för att göra undervisningsgrupperna större. 

Tjustaskolan beräknar ett underskott med -600 tkr 

Grundsärskola 

Gemensam verksamhet 

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 
överskott  p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 

Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Skola för mig 2020 2022 7 895 3 7 895 0 

       

Summa   7 895 3 7 895 0 

 

Kommentarer sociala investeringsfonden 
Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och 
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika 
levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar 
till positiva förändringar för barnen. 
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Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Utomhusmiljö förskolor och 
skolor 315 0 315 315 0 

IKT-satsningar förskolor och 
skolor 1 940 0 1 940 1 940 0 

Inventarier och utrustning 
förskolor och skolor 1 896 0 1 896 1 896 0 

Inventarier till nya 
paviljonger 2 549 0 2 549 2 549 0 

Larm och säkerhet 1 865 0 1 865 1 865 0 

Modernisering av kök, 
utrustning 1 000 0 1 000 1 000 0 

Summa 9 565 0 9 565 9 565 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 
Utomhusmiljö förskolor och skolor 
Bland annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och 
Kristallens förskola. 

IKT-satsningar förskolor och skolor  
1-1-satsning för årskurs 7. Utrusta nya paviljonger med projektorer. 

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor 
Inventarier till nya förskolan Ringblomman. Kvarvarande investeringar till förskolan 
Kristallen. Akuta utbyten av inventarier i övriga förskolor och skolor. 

Inventarier till nya paviljonger                                                                                                
Avser inventarier till nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och 
Ekhammarskolan som kommer att etableras från hösten 2020. 

Larm och säkerhet                                                                                                                      
Larm och lås till förskolan Ringblomman samt nya skolpaviljongerna. 

Modernisering av kök 
Köksinvesteringar till skolor samt börja utrusta kök på Ringblomman. 
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4.8 Äldre- och omsorgsnämnden 
 

4.8.1 Inledning 

Vinjett 

Inledningen av året har för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter präglats av 
smittspridningen av Covid-19. Vid krisberedskap och krishantering ansvarar Nämnden 
för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården uppfyller samma lagkrav på säkerhet 
och uthållighet som under ordinarie verksamhet. 

För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp med stödchefer. 
Verksamheterna har fått förstärkning av personal för att täcka upp personalbortfall på 
grund av hög sjukfrånvaro. På kort tid har nya arbetssätt och stora utbildningsinsatser 
genomförts. Några verksamheter har behövt att anpassa sina aktiviteter efter rådande 
situation och har stängt ned tillfälligt eller infört besöksförbud. Kreativitet och 
flexibilitet har genomsyrat verksamheterna. 

Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 
upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 
ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 
socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt hemgångsteamet är organiserat under 
biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 
samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 
volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 
administration, samordning av Nämndens budget, beredning av nämndärenden, 
projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 
kvalitetsuppföljningar. 

Viktiga händelser under året 

Vård- och omsorgsboende 

 Kungsgårdens och hälso- och sjukvårdsenhetens enhetschef slutade i januari. 
Samtidigt som en ny enhetschef tillsattes genomfördes en omorganisation och 
hälso- och sjukvårdsenheten har numera en egen enhetschef.  

 Arbetet med att ta tillbaka kostproduktionen från kostenheten på 
utbildningskontoret har fortgått under våren. Två kockar är nu anställda på 
Norrgårdens vård- och omsorgsboende. Från och med maj månad lagas måltider 
till samtliga vård- och omsorgsboenden inom egen regi samt dagverksamheten 
på Kvistaberg. 

 Två individer har hittills ansökt enligt den länsgemensamma överenskommelsen 
om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommunerna i 
Stockholms län. Överenskommelsen började att gälla den 1 juli 2019. 
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Trygg förstärkt hemgång 

 Trygg förstärkt hemgång tillhör sedan den 1 februari den ordinarie verksamheten 
inom biståndsenheten.  

Covid-19 

 Samtliga vård- och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi har totalt 
besöksförbud i verksamheterna sedan i slutet av mars. 

 För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp av 
stödchefer som tillfälligt omplacerats från andra kontor. 

 För att motverka känslan av ensamhet och isolering som ett besöksförbud 
medför har videosamtal och anpassade aktiviteter anordnats. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under av april en tillsyn av 
Norr- och Allégården samt hemtjänsten via telefon. Tillsynen syftar till att ta 
reda på vilka åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-
boenden vidtar för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19. IVO:s 
inspektörer har fört samtal med första linjens chef i drygt tusen olika 
verksamheter spridda över landet. 

 För att säkerställa en patientsäker vård under Covid-19 har hälso-och 
sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor på kvällar och helger som ett 
komplement till den externt upphandlade jourverksamheten. 

 Förebyggande enheten har anpassat sin verksamhet under våren där samtliga 
fysiska träffar har ställts in. Personalen har upprättat stöd för personer med 
demens och deras närstående digitalt eller via telefon. 

 Dagverksamheten för äldre personer med demenssjukdom har tillfälligt stängt 
ned i syfte att skydda de äldre. Personalen har upprätthållit kontakt med brukare 
och anhöriga, som vittnar om ett snabbare sjukdomsförlopp och en ökad psykisk 
ohälsa hos såväl personen med demenssjukdom som de anhöriga.  Risken för 
våld i nära relationer befaras också öka då situationen hemma utan avlastning 
kan vara påfrestande.  

 Samtliga verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämnden har i hög grad 
påverkats av Covid-19. Utbildning kring basala hygienrutiner har delgivits all 
personal löpande i syfte att minska smittspridningen. 

 Behovet av korttidsplatser befarades öka under perioden. För att avlasta 
sjukvården tecknade kommunen avtal med Humana Omsorg AB gällande köp 
av korttidsplatser på vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö badväg. 

 Den kommunövergripande krisorganisation som under perioden upprättats har 
varit till stöd och nytta för verksamheterna. De erforderliga och formella 
politiska beslut som krävts under pågående pandemi har samordnats 
övergripande inom socialkontoret.  
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4.8.2 Ekonomi 

Årets resultat 

Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 

Avvikelse 
201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 40 201 6 444 42 743 5 807 -2 542 -637 -3 179  

Förebyggande 
verksamhet 2 739 86 2 351 89 388 3 391  

Trygg Förstärkt 
Hemgång 1 013 0 523 0 490 0 490  

Hemtjänst 39 469 15 208 40 635 15 216 -1 166 8 -1 158  

Myndighetsutövni
ng 2 031 0 2 435 0 -404 0 -404  

Övergripande 5 566 1 289 10 971 1 189 -5 405 -100 -5 505  

Summa 91 019 23 027 99 658 22 301 -8 639 -726 -9 365  

 

Helårsprognos 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vård- och omsorgsboende 
inkl HSE 120 230 19 331 126 658 17 759 -6 428 -1 572 -8 000 

Förebyggande verksamhet 8 176 258 7 448 230 728 -28 700 

Trygg Förstärkt Hemgång 3 018 0 1 918 0 1 100 0 1 100 

Hemtjänst 117 997 45 625 113 652 43 580 4 345 -2 045 2 300 

Myndighetsutövning 6 052 0 6 452 0 -400 0 -400 

Övergripande 17 567 3 866 37 550 3 449 -19 983 -417 -20 400 

Summa 273 040 69 080 293 678 65 018 -20 638 -4 062 -24 700 

 

Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 1 med 9,4 mnkr, 
vilket motsvarar 13,8 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för 
externa placeringar hemtjänst samt kostnader uppkomna i samband med Covid-19. 
Helårsprognosen visar ett underskott med 24,7 mnkr varav Covid-19 uppgår till 22,5 
mnkr. 

Covid-19 
De extra kostnader som har förekommit på grund av Covid-19 avser till största del 
skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt 
sjukskrivningar. Anställda som under mars och april månad tillfälligt har arbetat på 
andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. 

Vård- och omsorgsboende 
Verksamheten avviker negativt med 3,2 mnkr där vård- och omsorgsboende enligt LOV 
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avviker med 2,9 mnkr på grund av högre volymer mot budgeterat. På helår 
prognostiserar verksamheten en negativ avvikelse med 8,0 mnkr då volymerna är höga 
inom både LOV vård- och omsorgsboende samt externa placeringar. 

Förebyggande verksamhet  
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 0,4 mnkr till följd av lägre 
personalkostnader. På helår prognostiserar förebyggande verksamheten en positiv 
avvikelse med 0,7 mnkr med antagande om att dagverksamheten för äldre öppnar under 
hösten. 

Trygg förstärkt hemgång 
Verksamheten avviker positivt med 0,5 mnkr beroende på minskade personalkostnader. 
På helår prognostiseras ett överskott med 1,1 mnkr. 

Hemtjänst  
Hemtjänst avviker negativt med 1,2 mnkr beroende på höga personalkostnader, vilket 
till en del förklaras av Covid-19 då hög andel av personalen var sjukskrivna samtidigt 
som det fanns behov av ökad bemanning. Volymerna har minskats under perioden till 
följd av minskad efterfrågan, då många valt att tacka nej till insatser på grund av oro för 
smitta. På helår prognostiserar verksamheten ett positivt resultat med 2,3 mnkr beroende 
på lägre volymer samt minskade personalkostnader. 

Myndighetsutövning 
Verksamheten visar ett negativt resultat med 0,4 mnkr för perioden beroende på 
konsultkostnader samt ökad bemanning i samband med Covid-19. Helårsprognos visar 
ett underskott med 0,4 mnkr. 

Övergripande 
Övergripande verksamhet visar ett underskott med 5,5 mnkr beroende på inköp av 
skyddsutrustning och personalkostnader i samband med Covid-19. På helår 
prognostiserar verksamheten ett underskott med 20,4 mnkr beroende på kostnader i 
samband med Covid-19. 

Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vård- och omsorgsboende 440 0 440 440 0 

Hemtjänst 330 0 330 330 0 

Förebyggande verksamhet 350 0 350 350 0 

Summa 1 120 0 1 120 1 120 0 

 

Kommentarer investeringsredovisning 

Utifrån rådande läge har ännu inga investeringar utförts inom ovan nämnda 
verksamhetsområden. 

På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 29 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 81 Tertialrapport 1 med delårsbokslut 
januari till april för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KS 20/0422 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 

april 2020. 

Särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Catharina 

Anderson (S) deltar ej i beslutet. 

Katarina Olofsson (SD) och Claus Engström (SD) deltar ej i beslutet. 

Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra 

månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över 

nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.  

Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar 

ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra 

månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldre- 

och omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).   

Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3 

mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr. 

Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4 

mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och 

Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade 

underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade 

kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka 

ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer 

att ske.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19 

 Tertialrapport 1 för Upplands-Bro kommun 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 30 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till 

april 2020. 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och koncernbolag 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mia Bragge 

Kommunarkivarie 

Kanslistaben 

   

Mia.Bragge@upplands-bro.se 

2020-02-12 KS 18/0468  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast 

uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs. 

2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 april 

2020.  

Sammanfattning 

Nu gällande taxebestämmelser om kostnad för kopiering mm av allmänna 

handlingar antogs av kommunfullmäktige 1993-09-06. Ändringar beslutades av 

kommunfullmäktige 2015-04-22. Det finns utrymme för mer effektiv 

handläggning av begäranden om allmän handling och uttag av kopieavgifter i 

samband med detta. Därför föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att 

besluta om att kommunala verksamheter i Upplands-Bro kommun ska tillämpa 

avgiftsförordningen. Förordningen är vedertagen inom offentlig förvaltning 

och behåller sin aktualitet över tid. Ett mer tydligt regelverk förenklar 

handläggningsförfarandet och säkerställer rättssäkerhet och likabehandling. 

Taxans föreslås gälla från och med den 1 april 2020.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 12 februari 2020 

 Förslag till Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar den 3 

februari 2020 

 Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar KF 22 april 

2015 § 34 

Ärendet 

Avgiftsförordningens1 15–24 §§ reglerar bland annat vilka taxor en myndighet 

kan ta ut för reproduktion av allmänna handlingar i samband med utlämnanden 

                                                 

1
 SFS 1992:191, med ändring genom SFS 2018:1544 med första giltighetsdag 2019-01-01 

(avser 7 och 15 §§).  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-02-03 KS 18/0468 

 
 

av sådana. Bestämmelserna ska tillämpas av samtliga statliga myndigheter 

under regeringen. Kommuner och regioner har dock själva möjlighet att 

utforma och besluta om avgiftsnivåer samt vid vilka tillfällen avgift ska tas ut. 

För att likrikta och förenkla avgiftsuttaget har många kommuner och regioner 

valt att besluta om att följa avgiftsförordningens regler, bland annat då 

bestämmelserna är nationellt etablerade och vedertagna inom den offentliga 

förvaltningen.  

Då avgiftsnivåerna kommer att regleras i samband med ändringar i 

förordningen resulterar det i att styrdokumentet behåller sin aktualitet över tid 

varvid förvaltningsbehovet också minskar.     

Nyligen beslutades Riktlinjer angående begäran om allmän handling 

(kommundirektörens beslut 2020-01-14, KS 19/0489) för att förenkla och 

säkerställa en juridisk korrekt handläggning av begäran om allmän handling. 

De föreslagna förändringarna i taxebestämmelserna kommer att utgöra ett 

komplement till dessa riktlinjer. Då en övergång till taxa enligt 

avgiftsförordningen kommer innebära en minskning av antalet avgiftsposter för 

olika pappersformat och utskriftskvaliteter är förhoppningen en ytterligare 

förenklad och därmed mer effektiv handläggningsprocess. 

Det ska även fortsättningsvis vara kostnadsfritt att få ut elektroniska kopior av 

allmänna handlingar skickade via e-post. Avgift ska heller inte tas ut för 

papperskopior av allmänna handlingar då begäran är ställd av annat kommunalt 

organ inom Upplands-Bro, motpart i ärende eller av förtroendevald som 

behöver tillgång till handlingar inom ramen för sitt uppdrag. Andra 

kommunala, statliga och regionala myndigheter ska också vara befriade från 

avgift.  

Förslaget innebär även ett slopande av uttag av portokostnader för försändelser 

med kopior av allmänna handlingar.   

De föreslagna taxebestämmelserna föreslås gälla från och med den 1 april 

2020. Taxan bör beslutas av kommunala bolag och styrelser i Upplands-Bro för 

att kunna tillämpas inom dessa verksamheter. 

Barnperspektiv 

Rätten av att ta del av allmänna handlingar regleras i grundlag och är en 

förutsättning för demokratisk transparens och möjlighet till granskning av 

beslut och myndighetsutövning. Förslaget påverkar vuxnas möjligheter att ta 

tillvara på barns intressen utifrån detta perspektiv.    
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-02-03 KS 18/0468 

 
 

 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

 

Ida Texell    

Kommundirektör  Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar den 3 februari 

2020 

2. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar KF 22 april 

2015 § 34 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Revisionen  

 Upplands-Bro hus AB  

 Upplands-Bro kommunfastigheter 

 Österhöjdens garage AB 
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Taxa för kopiering mm av allmänna 
handlingar 

 

 

2 
 

  

 

1 § 

Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter (enligt bilaga 1) som avses i 2 

kap 13 § tryckfrihetsförordningen för begärda avskrifter, kopior mm av allmänna 

handlingar, i enlighet med avgiftsförordningens (1992:191) vid varje tidpunkt 

gällande avgiftsnormer.  

 

2 § 

I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp, ska 

avgift tas ut med ett belopp som motsvarar förvaltningens beräknade kostnad för 

att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad), kostnaden för att ta 

fram och återställa en handling får dock inte ingå i avgiften. 

 

3 § 

Avgift ska inte tas ut för kopior mm av allmänna handlingar som begärs i 

följande fall:  

• från förtroendevalda eller personalföreträdare som behöver handling-

arna inom ramen för sina uppdrag.  

• från annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till 

kommunen knutet företag.  

• från annan kommun, region eller statlig myndighet. 

 

4 § 

Avgift ska inte tas ut för kopior av allmänna handlingar som sänds via e-post.  

 

5 § 

Kommunstyrelsen bemyndigas att med iakttagande av likställighets- och 

självkostnadsprincipen, medge avvikelse från avgiftsnormen om det finns 

särskild anledning ifråga om vissa typer av handlingar eller beställningar. 

 

6 § 

Kommunen bör rekommendera de kommunala företagen att besluta dels att 

tillämpa samma avgiftsnormer, med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om 

sådan erläggs, dels att inte ta ut avgift för avskrifter, kopior mm i de fall som 

avses i punkt 3 - 4 ovan.  

 

7 § 

Vad som sägs ovan i punkt 1–5 ska inte gälla om särskilda föreskrifter finns i 

lag eller annan författning eller beslutad av fullmäktige eller av nämnd med 

stöd av särskilt bemyndigande.  

 

8 §  

Om någon anser att den avgift som en nämnd eller annat kommunalt organ 

tagit ut av denne är felaktig får denne, inom 30 dagar efter den dag då avgiften 

betalats, begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften. Detta beslut kan 

överklagas.    
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Taxa för kopiering mm av allmänna 
handlingar 
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Bilaga 1: Taxa för kopiering mm av allmänna 
handlingar i Upplands-Bro kommun 

Enligt Avgiftsförordning (1992:191) med ändringar t o m 2019:699.  

 

 

Papperskopia av allmän handling, utskrift på papper av upptagning 

för automatisk databehandling samt handlingar som sänds till 

beställare via telefax. 
 

Sidantal  Avgift 

1 – 9  Ingen avgift  

10   50 SEK 

11 –  2 SEK/sida 

 

 

Avskrift av allmän handling, utskrift av ljudupptagning 
 

Observera att avgift inte kan tas ut för arbetstid som går åt till att hitta allmän 

handling (se punkt 2 ovan).  
 

Arbetstid   Avgift 

Per påbörjad 

fjärdedels timme   

125 SEK   

 

 

Kopia av videobandsupptagning (avser t ex rörlig bild)  
 

Enhet  Avgift 

Per band  600 SEK   

 

 

Kopia av ljudbandsupptagning (avser t ex ljudfil) 

  

Enhet    Avgift 

Per band   120 SEK   
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1(2) 

  Nr 2.2  U03 

 Ersätter 2.2  U02 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gäller  

fr.o.m. 

 

2015-04-22 

AVGIFTER FÖR AVSKRIFTER, KOPIOR MM AV ALLMÄNNA 
HANDLINGAR 

Bestämda av Kommunfullmäktige 1993-09-06, § 81, senast ändrad av Kommunfullmäk-
tige 22 april 2015, Kf § 34 

1 § Kommunstyrelsen eller en nämnd får ta ut avgifter för att, efter särskild begäran, 
lämna ut kopia eller avskrift av allmän handling. 

Nämnden ska, när avgift tas ut, samtidigt ta betalt för portokostnad om brevet eller 
paketet väger mer än 20 gram. Betalning ska också tas för eventuell postförskottsavgift 
eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande hjälp sända den 
efterfrågade handlingen eller kopian till mottagaren. 

2 § Detta reglemente används bara om något annat inte följer av en lag eller en 
förordning. 

3 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior av all-
männa handlingar som gäller utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling. 
Följande avgifter ska tas ut för kopior på allmänna handlingar i digital form eller pappers-
format.  

Svartvit  A4 
Enkelsida 1-9  Gratis 
Enkelsida 10   5 kr 
Enkelsida 11-   2 kr/st 
Dubbelsida 1-5  Gratis 
Dubbelsida 5-  3 kr/st 

Färg   A4 
Enkelsida 1-10  4 kr/st 
Enkelsida 11-  3 kr/st 
Dubbelsida 1-5 5 kr/st 
Dubbelsida 5-  4 kr/st 

Svartvit  A3  A2  A1   A0 
Enkelsida 1-10 5 kr/st  10 kr/st 20 kr/st 40 kr/st 
Enkelsida 11-  4 kr/st  8 kr/st  16 kr/st 32 kr/st 
Dubbelsida 1-5 7 kr/st  14 kr/st 28 kr/st 56 kr/st 
Dubbelsida 5-  6 kr/st  12 kr/st 24 kr/st 48 kr/st 

Färg   A3  A2  A1   A0 
Enkelsida 1-10 8 kr/st  16 kr/st 32 kr/st 64 kr/st 
Enkelsida 11-  7 kr/st  14 kr/st 28 kr/st 56 kr/st 
Dubbelsida 1-5 10 kr/st 20 kr/st 40 kr/st 80 kr/st 
Dubbelsida 5-  8 kr/st  16 kr/st 30 kr/st 60 kr/st 

Översändande av handlingar via epost  
Handlingar som skickas till beställaren via epost är kostnadsfritt. Detta inkluderar även 
handlingar som skickas till beställaren via telefax.  

Nämnden får besluta om undantag från uttag av avgift om det finns särskilda skäl. 



85 Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun - KS 18/0468-2 Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun : Avgifter för avskrifter, kopiering mm av allmänna handlingar

 UBFS 2.2 U03 

 

 
4 §  Avgiften för avskrift av allmän handling är 90 kronor per påbörjad fjärdedels 
timma. 

5 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som behövs för att 
genomföra beställningen med hjälp av den utrustning som nämnden normalt använder för 
sådana ändamål.  

6 § De kommunala nämnderna och deras förvaltningar är fria från avgifter enligt detta 
reglemente. 

Part som har rätt att ta del av handlingar i ärende enligt förvaltningslagen är fria från av-
gift för ett exemplar av kopia eller avskrift av handlingar som ingår i ärendet. 

7 § Om någon anser att den avgift som en nämnd tagit ut av honom är felaktig får 
han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades, begära ett särskilt skriftligt beslut 
om avgiften. 

Nämndens beslut enligt första stycket kan överklagas hos förvaltningsrätten enligt 10 ka-
pitlet kommunallagen (SFS 1991:900). 

8 § Frågor om tillämpning av detta reglemente avgörs av Kommunstyrelsen. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 20 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 45  Taxa för kopiering mm av allmänna 
handlingar i Upplands-Bro kommun 

 Dnr KS 18/0468 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast 

uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs. 

2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 april 

2020.  

Sammanfattning 

Nu gällande taxebestämmelser om kostnad för kopiering mm av allmänna 

handlingar antogs av kommunfullmäktige 1993-09-06. Ändringar beslutades av 

kommunfullmäktige 2015-04-22. Det finns utrymme för mer effektiv 

handläggning av begäranden om allmän handling och uttag av kopieavgifter i 

samband med detta. Därför föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att 

besluta om att kommunala verksamheter i Upplands-Bro kommun ska tillämpa 

avgiftsförordningen. Förordningen är vedertagen inom offentlig förvaltning 

och behåller sin aktualitet över tid. Ett mer tydligt regelverk förenklar 

handläggningsförfarandet och säkerställer rättssäkerhet och likabehandling. 

Taxans föreslås gälla från och med den 1 april 2020.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 12 februari 2020 

 Förslag till Taxa för kopiering mm av allmänna handlingar den 3 

februari 2020 

 Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar KF 22 april 

2015 § 34 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (senast 

uppdaterat KF 2015-04-22, §34) upphävs. 

2. Förslag till nya taxor antas och börjar gälla från och med den 1 april 

2020.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Revisionen  

 Upplands-Bro hus AB  

 Upplands-Bro kommunfastigheter 

 Österhöjdens garage AB 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mia Bragge 

Kommunarkivarie 

Kommunledningskontoret  

   

Mia.Bragge@upplands-bro.se 

2020-02-12 KS 19/0488  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro 
kommun enligt 16 § arkivlagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt 

beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv 

i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18, 

KS 18/0035.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2018-05-16 Riktlinjer för hantering av arkiv i 

Upplands-Bro kommun. Fullmäktige har också enligt 16 § arkivlagen rätt att 

besluta om särskilda föreskrifter för arkivvården. Syftet är att fördjupa tidigare 

antagna riktlinjer och därmed stärka de kommunala verksamheternas förmåga 

att möta ställda lagkrav. Under 2019 granskades diarieföring och hantering av 

allmänna handlingar i vissa nämnder samt de kommunala bolagen i Upplands-

Bro. Som ett led i att möta revisionens rekommendationer föreslår 

kommunledningskontoret att föreskrifterna beslutas under det första kvartalet 

2020 och börjar gälla från och med den 1 april 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020.  

 Bilaga 1 - Förslag till Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro 

kommun enligt 16 § arkivlagen. 

Ärendet 

Under 2018 beslutades Riktlinjer för hantering av arkiv i Upplands-Bro 

kommun (beslutad av KF 2018-05-16, § 71), som ersatte tidigare 

arkivreglemente. Styrdokumentet fastställer i första hand arkivverksamhetens 

grundläggande organisation och arkivmyndighetens ansvarsområden. 

Riktlinjen bygger på SKRs och Riksarkivets förslag som publicerats i Vem 

bestämmer om arkiv i kommunen? (SKL, 2015). SKR och Riksarkivet 
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rekommenderar dock att riktlinjerna fördjupas genom fastställande av särskilda 

föreskrifter för arkivvården.  

Fullmäktige får därför med stöd av 16 § arkivlagen meddela särskilda 

föreskrifter om arkivvården i kommunen. Med arkivvård avses:  

 Anpassning av handlingarnas registrering med hänsyn till arkivvården   

 Användande av materiel och metoder som är förenliga med krav på 

arkivbeständighet.  

 Ändamålsenlig organisering av arkivet  

 Upprättande av arkivredovisning (arkivbeskrivning och 

arkivförteckningar)  

 Skydd mot skada, tillgrepp och obehörig åtkomst  

 Avgränsning av arkiv  

 Verkställande av föreskriven gallring  

Upplands-Bro kommun har hittills saknat styrdokument som kommun-

övergripande och heltäckande reglerar arkivvården i kommunens 

verksamheter. Området har dock berörts, bland annat i Riktlinjer för dokument- 

och ärendehantering i Upplands-Bro kommun (beslutad av kommundirektören 

2005-06-21, reviderad 2007-12-14). Styrdokumentet har dock inte fått önskad 

spridning och är till stora delar inaktuell. I brist på central vägledning har 

många gånger lokala rutiner och arbetssätt utvecklats.  

Under 2019 granskades diarieföring och hantering av allmänna handlingar i 

delar av Upplands-Bro kommun på uppdrag av kommunens revisorer (KS 

19/0382). Genomlysningen resulterade i en rad rekommendationer gällande 

bland annat fastställande av styrdokument för informationshantering samt 

tydliggörande av ansvarsfördelning. Syftet är att säkerställa likriktning och 

stödja verksamheternas förmåga till omhändertagande av allmänna handlingar. 

Föreskrift för arkivvården enligt 16 § arkivlagen utgör ett av de styrdokument 

som revisionen rekommenderar fullmäktige att anta. Enligt 

kommunledningskontorets yttrande (2019-09-10) till revisionen föreslås att 

kommunfullmäktige antar förskriften under första kvartalet 2020.     

Revisionen berör också arkivmyndighetens ansvar att utöva inspektion 

gällande arkivvården i de kommunala verksamheterna i Upplands-Bro.  

Föreskrifterna utgör en förutsättning för att bedriva denna inspektions-

verksamhet. 

Den föreslagna föreskriften bygger på vedertagen praxis inom arkivväsendet, 

men i första hand på följande av Riksarkivets föreskrifter för statliga 

myndigheter: 
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 RA-FS 1991:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos 

statliga myndigheter (samt RA-FS 2008:4 Föreskrift om ändring i RA-

FS 1991:1).   

 RA-FS 2006:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

handlingar på papper.  

 RA-FS 2006:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

handlingar på mikrofilm.   

 RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

elektroniska handlingar.   

 RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska 

krav för elektroniska handlingar.   

 RA-FS 2013:4 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

arkivlokaler.   

Föreskriften har anpassats till förutsättningar inom Upplands-Bro kommun 

samt tidigare tagna beslut inom kommunen.  

Kommunledningskontoret föreslår att föreskriften ska börja gälla 2020-04-01. 

Föreskriften bör fastställas i ägardirektiv, bolagsordningar eller stadgar hos de 

kommunala bolagen och styrelserna i Upplands-Bro för att kunna tillämpas 

inom dessa verksamheter.  

Barnperspektiv 

Rätten av att ta del av allmänna handlingar regleras i grundlag och är en 

förutsättning för demokratisk transparens och möjlighet till granskning av 

beslut och myndighetsutövning. Myndigheternas arkivbildning lägger grunden 

till detta och påverkar i högsta grad kommande generationers möjligheter att 

också förstå sin historia och ta tillvara sina rättigheter. 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell   

Kommundirektör  Sara Lauri  

 Kanslichef  

Bilagor 

1. Förslag till Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 

16 § arkivlagen.  

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Revisionen  
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 Upplands-Bro hus AB  

 Upplands-Bro kommunfastigheter 

 Österhöjdens garage AB 
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1 Inledning 
Fullmäktige har rätt att meddela särskilda föreskrifter om arkivvård enligt 16 § 
arkivlagen. Syftet är att säkerställa bevarande genom hela informationens 
livslängd. Med arkivvård menas handlingarnas förvaring, ordning, redovisning 
och gallring, sätt för framställning samt organisationen kring arkivvården.  

2 Arkivlokal och annan fysisk förvaring  
Med arkivlokal eller annan fysisk förvaring avses rum eller någon form av 
aktskåp eller säkerhetsskåp där allmänna handlingar förvaras under längre tid. 
Huvudregeln är att allmänna handlingar inte får förvaras utanför arbetsplatsens 
lokaler. Om allmänna handlingar ska flyttas måste dessa även då kunna 
skyddas från obehörig åtkomst, skada, stöld och manipulation. Allmänna 
handlingar i original får inte lånas ut utan att det loggas vem som lånat 
handlingen samt vilket datum den lånats ut och lämnats tillbaka.  

3 Krav på arkivlokal  
Kraven tar utgångspunkt i Riksarkivets föreskrifter gällande arkivlokaler (RA-
FS 2013:4).  

1. Arkivlokalen får endast användas för förvaring av allmänna handlingar.  
2. Lokalen får inte vara registrerad som skyddsrum eller fungera som del 

av in- eller utrymningsväg.   
3. Verksamheter i intilliggande lokaler får inte utgöra fara för de i lokalen 

förvarade handlingarna (brand, vatten/vätska/fukt, explosion).  
4. Inredningen i arkivlokalen ska helst vara placerad 200 mm från vägg, 

500 mm från tak och 150 mm från golv.  
5. Om det finns rördragningar för vätska genom arkivlokalen måste dessa 

förses med dropp- eller uppsamlingsrännor.   
6. Rör för brandfarlig vätska får inte vara dragna genom arkivlokalen.  
7. Om golvbrunn finns i arkivlokalen måste den vara plomberad eller 

försedd med manuell avstängningsventil.  
8. Arkivlokalen måste uppfylla minst brandklass EI120 (gäller även för 

brandspjäll/brandgasspjäll, ventilations- och imkanaler, genomförningar 
av rör, kablar och kanaler).  

9. Dörrar till arkivlokalen ska uppfylla minst brandklass EI120-C. Dörren 
ska vara försedd med automatisk stängare och anslagströskel. Dörr får 
heller inte stå i direktkontakt med utomhusmiljö.  

10. Radiatorer i arkivlokalen får inte ha en yttemperatur som överstiger 60 
°C.  

11. Elektiska installationer inne i arkivlokalen för luftbehandling eller 
utrymning måste vara brandklassade.  

12. Arkivlokalen ska vara utrustad med brandlarm som vidarebefordrar 
larm till bemannad plats.  

13. Om arkivlokalen är utrustad med automatiskt släcksystem måste denna 
vara av typen gassläcksystem med förutlösning (typ A enligt SS-EN 
12845).  
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14. Närmsta handbrandsläckare måste vara av skumtyp och måste placeras 
inom 25 meters avstånd. 

15. Inomhusklimatet för olika material ska vara enligt tabell. 
Dygnsvariationen för temperatur får inte vara större än ± 2°C och 
luftfuktigheten inte dygnsvariera mer än 5 %.  

 

Material  Lufttemperatur Luftfuktighet 

Papper ≤ 18 °C 35 % 

Magnetiska databärare ≤ 15 °C 30 % 

Optiska databärare ≤ 18 °C 35 % 

Film/bild (svart/vitt) ≤ 18 °C 30 % 

Film/bild (färg) ≤ -5 °C 30 % 

Nitratfilm och negativ ≤ 2 °C 30 % 

Acetatfilm ≤ 2 °C 30 % 

Mikrofilm 
(säkerhetskopior)  

≤ 12 °C 30 % 

  

16. Tillträde till arkivlokalen ska främst innehas av arkivansvariga, 
arkivredogörare och deras chefer. 

17. Arkivlokalen ska vara utrustad med adekvata tillträdesbegränsningar (t 
ex kodlås, brytskydd, inbrottsgaller, karminfästningar mm).  

18. Förteckning över vilka tjänstemän som tilldelats nyckel eller kod ska 
föras.  

19. Kod ska regelbundet ändras, särskilt i samband med att anställd som 
haft kännedom om koden byter eller slutar sin tjänst.  

20. Om verksamheten ska börja förvara allmänna handlingar i ny lokal, 
ämnar göra ombyggnationer/installationer eller ska börja använda 
befintlig arkivlokal för nya ändamål ska verksamheten i förväg rådgöra 
med kommunarkivarien. 

21. Vid allvarligare incidenter (exempelvis brand, översvämning, sabotage, 
inbrott, problem med skadedjur eller längre perioder med högre 
luftfuktighet eller temperatur) ska kommunarkivarien omgående 
meddelas om händelsen.  

22. Om en tjänsteman är i behov av att förvara allmänna handlingar på sitt 
rum ska handlingarna förvaras i säkerhetsskåp med minst brandklass 
120. Vilka tjänstemän som innehar nyckel eller kod till säkerhetsskåp 
ska loggas.    
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4 Avgränsning och organisering av arkiv  
Myndighetens arkiv bildas av dess allmänna handlingar. Upplands-Bro 
kommun redovisar enligt det allmänna arkivschemat. I arkivlokalen ska 
handlingarna vara sorterade per arkivbildare. Inom respektive arkivbildare ska 
serier bildas. Inom varje serie ordnas handlingarna kronologiskt eller efter 
namn. Ordningen ska vara logisk och sådan att återsökning av handlingar lätt 
kan göras.  

5 Arkivredovisning 
Arkivredovisningen ska omfatta en arkivbeskrivning samt arkivförteckningar. 
Det åligger varje kommunal myndighet att upprätta sin egen arkivredovisning.    

5.1 Arkivbeskrivning  
Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgift om myndighetens namn, datum för 
myndighetens tillkomst (och upphörande), myndighetens verksamhet och 
organisation både i nutid och historiskt. Vidare ska beskrivningen även 
redogöra för sökmedel till arkiven, inskränkningar i arkivens tillgänglighet 
genom sekretess eller gallring, överlämnande av arkiv från annan myndighet 
eller enskild, överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet 
och arkivverksamhetens organisation. Arkivbeskrivningen ska fortlöpande 
tillföras information om ovanstående förhållanden förändras.  

5.2 Arkivförteckning 
Alla allmänna handlingar ska upptas i arkivförteckningarna. Utgångspunkten 
ska vara det allmänna arkivschemat.  

 A Protokoll  
 B Utgående skrivelser 
 C Diarier 
 D Register och liggare 
 E Inkomna skrivelser 
 F Handlingar rörande visst ämne 
 G Räkenskaper  
 H Statistik 
 J Ritningar och kartor 
 K Fotografier 
 L Trycksaker 
 Ö Övrigt 

Varje arkivserie ska ges ett unikt signum från A1 till Ö100. Det är tillåtet att 
använda gemen från a till ö (t ex A1a, A1b, A1c osv). Serierna ska om möjligt 
bestå över åren. Enskilda volymer ska märkas med löpnummer (t ex A1a:1, 
A1a:2 osv). En volym utgörs av antingen en inbunden samling handlingar eller 
akter i en arkivbox. För varje volym ska årtalsintervall (t ex de ingående 
handlingarnas tillkomstår, födelseår) och namn anges. Akter ska avgränsas från 
varandra med aktomslag. På aktomslagen ska aktens innehåll specificeras. I 
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arkivförteckningen kan särskilt betydelsefulla uppgifter antecknas under 
anmärkningar. För förteckningsblad, se bilaga 1.   

6 Dokumenthanteringsplan  
En dokumenthanteringsplan är verksamhetens viktigaste styrdokument för 
informationshantering. Alla nämnder, styrelser, kommunala bolag och stiftelser 
samt andra självständiga kommunala organ ska upprätta en 
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska beslutas enligt 
gällande föreskrifter (t ex delegationsordning). Verksamheten ska samråda med 
arkivmyndigheten innan dokumenthanteringsplanen beslutas. Planen ska uppta 
alla allmänna handlingsslag som myndigheten hanterar. För varje 
handlingsslag ska handlingsnamn, förvaringsenhet (var informationen lagras), 
gallringsfrist/bevarande, eventuell sekretessparagraf, sökingång/sorterings-
ordning och leveransintervall anges. Det är även tillåtet att föra vissa 
anteckningar i dokumenthanteringsplanen som har betydelse för 
informationshanteringen, detta ska göras i ett anteckningsfält. Planen ska 
ständigt hållas uppdaterad.  

7 Beständighet hos analoga handlingar 
För framställning av allmänna handlingar i pappersform av storlek A4 ska 
pappret vara åldersbeständigt enligt SS-EN-ISO 9706 eller arkivbeständigt 
enligt SS-ISO 11108. Papprets ytvikt måste vara minst 80 och inte innehålla 
färgpigment. Handlingar på papper ska skrivas ut enkelsidigt med 
arkivbeständig toner enligt SS-ISO 11798. 

Allmänna handlingar ska förvaras i box anpassad särskilt för arkivändamål 
enligt SS-ISO 16245. Arkivboxen ska storleksanpassas efter innehållet. 
Allmänna handlingar kan även förvaras i pärmar eller hängmappssystem, om 
sådana används ska handlingarna senast vid leverans till arkivmyndigheten 
läggas i arkivbox. Varje arkivbox ska märkas med myndighetens namn, typ av 
innehåll och årtal för de ingående handlingarnas tillkomst. Arkivbox får endast 
märks med blyertspenna eller etiketteras. Arkivboxetiketter ska framställas av 
arkivbeständigt papper och arkivbeständig toner samt limmas på arkivboxen 
med lim av etylvinylacetattyp. Kommunens kanslistab kan på begäran 
tillhandahålla arkivboxar och aktomslag.  

För särskiljande av allmänna handlingar eller akter ska vikt ålders- eller 
arkivbeständigt papper i format A3 användas, alternativt aktomslag särskilt 
avsedda för arkivändamål enligt SS-ISO 16245. I särskilda fall kan 
pappersregister vara befogat. Observera att det inte är tillåtet att särskilja 
handlingar med gem, tejp, plastfickor eller plastregister vid boxläggning. 
Häftklammer är tillåtet, men ska i största möjliga mån undvikas. Post-it-lappar 
eller markeringar med Tipp-ex eller liknande får heller inte förekomma. 
Handlingar ska helst inte vikas. För handskrift på allmän handling eller 
aktomslag ska bläckpenna märkt ”Svenskt arkiv” användas, alternativt 

blyertspenna.  
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Analoga fotografier förvaras i särskilda syrafria kuvert eller fyrflikskuvert 
avsedda för långtidslagring av fotografier. Arkivbeständigt och syrafritt papper 
ska anpassas (skäras) till fotografiernas storlek och läggas mellan varje 
fotografi i kuverten. Kuverten packas sedan i arkivboxar av lämplig storlek. 
Fotografier får aldrig förvaras med emulotionssidorna mot varandra. Till varje 
fotografi ska bifogas metadata (var bilden är tagen, vad den föreställer, varför 
den är tagen, namn på eventuellt medverkande personer samt datum). Metadata 
får inte antecknas på fotografiet. Fotografier får aldrig monteras (med lim eller 
tejp) i album eller böcker. För särskilda råd om förvaring av fotografier se 
avsnitt ”Arkivlokal och annan fysisk förvaring” punkt 15 ovan. 
Bomullshandskar ska användas vid allt arbete med fotografier.  

Negativ ska precis som fotografiskt material förvaras i särskilda kuvert för 
ändamålet. Om flera negativ finns i samma ska de särskiljas med 
arkivbeständigt papper tillskurna i lämplig storlek. Förvaring i sk 
pergamynfickor (liknar smörpapper) är inte tillåtet. Till varje negativ ska 
bifogas metadata (var bilden är tagen, vad den föreställer, varför den är tagen, 
namn på eventuellt medverkande personer samt datum). För särskilda råd om 
förvaring av negativ se avsnitt ”Arkivlokal och annan fysisk förvaring” punkt 

15 ovan. Observera att sk nitratfilm/-negativ ska förvaras i särskilt brandklassat 
utrymme. Bomullshandskar ska användas vid allt arbete med negativ.    

Microfilm/microfich ska dupliceras så att originalet utgör säkerhetsexemplar 
och kopian bruksexemplar. Säkerhetskopian ska förvaras i dammtät burk eller 
låda av aluminium eller rostfritt stål. Varje förvaringsenhet ska ges en unik 
beteckning som ska anges arkivförteckningen. För särskilda råd om förvaring 
av microfilm och microfich se avsnitt ”Arkivlokal och annan fysisk förvaring” 

punkt 15 ovan.  Bomullshandskar ska användas vid allt arbete med microfilm 
och microfich. För kompletterade råd och instruktioner se RA-FS 2006:2.  

Ljud och film på magnetband måste digitaliseras för att kunna bevaras över 
tid. Detta gäller särskilt VHS. Digitaliseringen bör ske senast 10 år efter 
inspelning. Filformat för ljud bör vara LPCM WAVE eller MPEG. Film bör 
långtidslagras som MPEG. Magnetband ska förvaras i en dammfri miljö. För 
klimatkrav se avsnitt ”Arkivlokal och annan fysisk förvaring” punkt 15 ovan. 
Metadata som ska anges på respektive band är: inspelningsdatum, 
inspelningsplats, inspelnings-sammanhang samt medverkande och syfte, 
inspelningens omfattning i minuter och sekunder samt vem som gjort 
videoupptagningen. För kompletterande instruktioner se Riksarkivets skrift 
Video och arkiv (rapport 2002:2). Verksamheterna bör spara utrustning för 
uppspelning.  

Större pappershandlingar än storlek A3 ska framställas av arkivbeständigt 
papper och bör ha en ytvikt på minst 100. Detta gäller särskilt för kartor och 
ritningar. Handlingarna kan antingen förvaras liggande i arkivskåp av trä eller 
lackerad metall. Ett alternativ är annars att förvara dem hängande i 
ritningsskåp. I undantagsfall kan större pappershandlingar förvaras rullade. I 
övrigt ska råden för pappershandlingar i A4-format följas vad gäller utskrift, 
tillåtna material mm.      
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8 Beständighet hos digitala handlingar 
Digital information ska ges följande format senast i samband med leverans till 
arkivmyndigheten.  

Typ av handling Lämpliga format 

Databaser och register Sekventiella filer med fast fält- och postlängd, sekventiella 
filer med teckenseparerade fält eller XML. Databaser och 
register som bevaras som sekventiella filer ska 
överensstämma med SS-ISO/IEC 8859-1:2004 (8-bits 
kodade grafiska teckenmängder, del 1: latinska alfabetet) 
eller ISO/IEC 10646:2003 (UCS med begränsning av 
teckenmängd). 

Strukturerade 
dokument baserade på 
märkspråk 

SS-ISO 8879 (Textbehandlingssystem, Beskrivning av 
dokumentstruktur (SGML), Redigeringsspråk) eller 
ISO/IEC 15445 (HTML, XML eller XHTML) 

Kontorsdokument SS-ISO/IEC 8859-1:2004 8-bits kodade teckenmängder, del 
1 Latinska alfabetet eller SS-ISO 19005-1:2005 PDF/A-1 

Elektroniskt 
underskrivna 
handlingar 

IETF RFC 2315, PKCS #7 (Cryptograpic Message Syntax 
Version 1.5) eller XML-signatures för strukturerade 
dokument i XML 

E-post Som databas eller register (se ovan) eller strukturerade 
dokument, XML (se ovan) eller kontorsdokument (se ovan)   

Digitala bilder  SS-ISO 10918 JPEG eller ISO 12639:2004 TIFF eller 
ISO/IEC 15948:2004 PNG 

Skannade bilder  Som digitala bilder (se ovan) eller SS-ISO 19005-1:2005 
PDF/A-1 

Digitala kartor och 
ritningar 

SS-ISO 19136:2007 GML eller ISO 24517-1:2008 PDF/E-1 

Webbsidor ISO/IEC 15445 HTML eller SS-ISO 19005-1:2005 PDF/A-
1 eller XML eller XHTML 

Rörlig bild  MPEG-4 eller MPEG-2 

 

Webbsidor som skapats och förvaltats av kommunala verksamheter ska 
crawlas med verktyget HTTrack var sjätte månad eller i samband med större 
förändringar på sidorna. Format framgår av tabell ovan. Det operativa ansvaret 
för https://portalen.upplands-bro.se/ och http://www.upplands-bro.se ligger på 
Kanslistaben, arkivfunktionen.  
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9 Verkställa gallring  
Allmänna handlingar kan antingen bevaras för all framtid, bevaras en tid 
(omfattas av gallringsfrist) eller gallras direkt. De handlingar som bevaras eller 
bevaras under viss tid utgör kommunens arkiv. Gallring definieras som 
förstöring av allmänna handlingar. Uppgifter om ett handlingsslags bevarande 
eller gallring ska framgå av verksamhetens dokumenthanteringsplan.  

Kommunens myndigheter rekommenderas att följa de riktlinjer som 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ger i skriftserien Bevara och 
gallra (KS 18/0024). I övrigt gäller gallringsbeslut (KS §197, dnr 99/0299) för 
handlingar av tillfällig och rutinmässig karaktär. Som gallring räknas att rent 
fysiskt förstöra ett lagringsmedium men också förlust av möjlighet att göra 
sammanställningar, förlust av sökmöjligheter samt förlust av möjlighet att 
bedöma handlingarnas autenticitet. Om en verksamhet önskar gallra en 
handlingstyp, eller vill gallra en handlingstyp som Samrådsgruppen föreskriver 
ska bevaras, måste en gallringsutredning göras av den myndighet som vill 
gallra handlingsslaget. I en gallringsutredning ska myndigheten motivera och 
beakta det kulturhistoriska värdet, bevisvärdet vid rättsskipning, allmänhetens 
rätt till insyn samt forskningens och förvaltningens behov av information. 
Kommunarkivarien ska konsulteras i arbetet med gallringsutredningen. 
Utredningen ska ligga till grund för gallringsbeslut som ska beslutas enligt 
gällande föreskrift (t ex enligt delegationsordning). En gallringsutredning ska 
också göras i de fall ett handlingsslag inte tas upp i Samrådsgruppens råd.   

Allmänna handlingar ska gallras direkt då fristen löpt ut. Gallringsfrist 
beräknas enligt följande: om handling är upprättad i augusti 2010 och har 10 
års frist ska handlingen gallras i januari 2021. Gallringsbara handlingar ska 
förvaras åtskilda från övriga handlingar, detta bland annat för att lätt kunna 
verkställa gallring. Handlingar som inte innehåller sekretessreglerad eller 
annan känslig information kan slängas i vanlig pappersåtervinning. CD-skivor 
bör brytas innan de slängs i vanlig återvinning. Bandrullar, VHS och likande 
bör dras ut från sin kassett och klippas sönder. USB-minnen töms på sin 
information och kastas i metallåtervinning. Sekretessreglerade handlingar eller 
annan känslig information slängs i sekretesskärl eller förstörs i 
dokumentförstörare med minst klass 3 för strimlor eller klass 3 för crosscut. 
Avtal ska tecknas med leverantör för tömning av sekretesskärl samt 
destruktion. Destruktionen ska av leverantören ske på ett kontrollerat sätt 
genom t ex bränning. Destruktionen ska ske utan mellanhänder eller anlitande 
av underleverantör och måste utföras i Sverige. 

10 Leverans till arkivmyndigheten 
Inför en leverans ska myndigheten samråda med arkivmyndigheten och 
leveransintervaller ska fastställas i samarbete med denna. Det är lämpligt att 
leverera när verksamheten inte mer frekvent är i behov av informationen. Det 
rekommenderas att intervallen inte är längre än 10 år. Ofta kan det vara befogat 
att leverera årligen. Myndigheten får endast leverera allmänna handlingar som 
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är ordnade. En huvudregel är också att enbart bevarande-handlingar tas emot 
av arkivmyndigheten, vilket innebär att gallringsbara handlingar ska särskiljas 
och förvaras av myndigheten till och med att gallringsfristen löp ut. Avtal 
(leveransreversal) ska upprättas i samband med leverans.  

11 Tillsyn 
Arkivmyndigheten ska enligt lag regelbundet inspektera arkivvården hos de 
myndigheter som står under dess tillsyn. Inspektionen samordnas, leds och 
dokumenteras av tjänsteperson från arkivfunktionen, Kanslistaben. Vid 
inspektion ska ansvarig chef, informationsansvarig samt övriga medarbetare 
med insyn i de frågor som avhandlas medverka. Det rekommenderas att även 
person kunnig i fastighetsteknik medverkar. Gällande lagar, föreskrifter och 
styrdokument för informationshantering i Upplands-Bro kommun utgör grund 
för inspektionen. Inspektion kan medföra föreläggande med efterföljande krav 
på rättelse och åtgärder om bister i arkivvården förekommer. 
Arkivmyndigheten har också rätt att fatta ett ensidigt beslut om 
omhändertagande av allmänna handlingar i de fall myndigheterna försummar 
arkivvården. Arkivmyndigheten kan också om den finner det nödvändigt 
uppmärksamma kommunens revisorer på förekommande brister. 
Arkivmyndigheten kan även som yttersta åtgärd låta Justitieombudsmannen 
granska övriga kommunala myndigheters arkivvård.   

12 Informationsansvarig  
Informationsansvarig ska utses hos varje nämnd, styrelse, bolag, stiftelse och 
kommunala organ med självständig ställning. Den informationsansvarige utgör 
kontakt mellan Kanslistabens arkivfunktion och den egna verksamheten. 
Uppgifterna för informationsansvarig är att:  

 utgöra kontaktperson gentemot Kanslistabens arkivfunktion  

 utbilda och ge råd i informationshanteringsfrågor till verksamma inom 
den egna organisationen 

 se till att verksamheten lever upp till de bestämmelser som förskrivs av 
lag och kommunens reglementen och föreskrifter gällande 
informationshantering 

 medverka vid inspektioner  

 ansvara för, och samordna, åtgärder i samband med förelägganden  

 förbereda och genomföra leveranser till arkivmyndigheten 

 bevaka aspekter av informationshantering i budget- och 
planeringsarbete, vid införande av nya system eller arbetssätt samt vid 
organisationsförändringar    
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 44 Särskild föreskrift om arkivvård i 
Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

 Dnr KS 19/0488 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt 

beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv 

i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18, 

KS 18/0035.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2018-05-16 Riktlinjer för hantering av arkiv i 

Upplands-Bro kommun. Fullmäktige har också enligt 16 § arkivlagen rätt att 

besluta om särskilda föreskrifter för arkivvården. Syftet är att fördjupa tidigare 

antagna riktlinjer och därmed stärka de kommunala verksamheternas förmåga 

att möta ställda lagkrav. Under 2019 granskades diarieföring och hantering av 

allmänna handlingar i vissa nämnder samt de kommunala bolagen i Upplands-

Bro. Som ett led i att möta revisionens rekommendationer föreslår 

kommunledningskontoret att föreskrifterna beslutas under det första kvartalet 

2020 och börjar gälla från och med den 1 april 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2020.  

 Bilaga 1 - Förslag till Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro 

kommun enligt 16 § arkivlagen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Särskild föreskrift om arkivvård enligt 16 § arkivlagen antas enligt 

beslutsunderlag och börjar gälla den 1 april 2020. 

2. Styrdokumentet utgör komplement till Riktlinjer för hantering av arkiv 

i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-18, 

KS 18/0035.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Revisionen  

 Upplands-Bro hus AB  

 Upplands-Bro kommunfastigheter 

 Österhöjdens garage AB 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Eklind 

Kommunikationschef 

Kommunledningskontoret  

+46 8-581 691 41 

sara.eklind@upplands-bro.se 

2020-02-06 KS 20/0103  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Kommunikationspolicy 2020-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 
förändringar av dokumentet.  

 

Sammanfattning 

Kommunikationsstaben har fått i uppdrag av kommundirektören att uppdatera 

kommunens kommunikationspolicy. Målet med kommunikationspolicy är att 

stärka omvärldens positiva bild av Upplands-Bro kommun.  

Tillkommit är vision och varumärke, grund för kommunikationen, kommunens 

berättelse och identitet samt en ny kommunikationskanal – kommunpodden. 

Kommunledningskontoret konstaterar att riktlinjerna är reviderad och föreslår 

därmed på nytt att förslaget till ny kommunikationsstrategi antas och att 

Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella förändringar 

av dokumentet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020. 

 Kommunikationspolicy 2020–2022 

Barnperspektiv 

Med de föreslagna justeringarna i kommunikationspolicyn blir kommunen en 

tydligare avsändare i våra kommunikationskanaler och kan enklare nå ut även 

till våra yngre invånare. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-02-06 KS 20/0103 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Eklind 

 Kommunikationschef 

 

Bilagor 

1. Kommunikationspolicy 2020-2022 

Beslut sänds till 

 Kommundirektören 

 Kontorscheferna 

 Kommunikationschefen 

 



87 Kommunikationspolicy 2020-2022 - KS 20/0103-1 Kommunikationspolicy 2020-2022 : Kommunikationspolicy-2020.docx

www.upplands - bro.se

Kommunikationspolicy
2020 – 2022
Kommunledningskontoret

20 20 - 01 - 19



87 Kommunikationspolicy 2020-2022 - KS 20/0103-1 Kommunikationspolicy 2020-2022 : Kommunikationspolicy-2020.docx

Kommunikationspolicy 2020–2022  

 

2 
 

  

Innehåll 

1 Inledning ..............................................................................................................3 

2 Vision och varumärke ..........................................................................................3 

3 Värdegrund för kommunikationen .......................................................................3 

4 Kommunens berättelse och huvudbudskap ..........................................................4 

5 Grafisk profil ........................................................................................................5 

6 Internkommunikation ...........................................................................................5 

7 Externkommunikation ..........................................................................................6 

8 Kanalstrategi ........................................................................................................6 

9 Mediarelationer ....................................................................................................8 

10 Kommunikationsansvar ........................................................................................8 

11 Kriskommunikation ..............................................................................................9 

12 Uppföljning och indikatorer ...............................................................................10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 Kommunikationspolicy 2020-2022 - KS 20/0103-1 Kommunikationspolicy 2020-2022 : Kommunikationspolicy-2020.docx

Kommunikationspolicy 2020–2022  

 

3 
 

  

1 Inledning 
Upplands-Bro kommuns kommunikationspolicy 

Den gemensamma visionen, Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats, är 
vägledande och med stöd av kommunikationspolicyn skapas förutsättningar för en väl 
fungerande demokrati och ett starkt varumärke.  

Upplands-Bro kommuns kommunikationspolicyn är en plattform för ett enhetligt 
arbetssätt inom kommunikationsområdet. Syftet med kommunikationspolicyn är att de 
som bor, verkar och vistas i kommunen är välinformerade och kan vara delaktiga i att 
utveckla samhället. 

Upplands-Bros kommuns varumärke är de uppfattningar som finns om kommunen 
men det handlar främst om det som ska lyftas fram för att ge Upplands-Bro sin profil. 
Styrkan i varumärket bestäms först och främst av kvaliteten på service och tjänster till 
de som bor, verkar och vistas i kommunen.  

Det handlar också om att ha en väl fungerande intern kommunikation så att 
medarbetare får tillgång till information och möjlighet till dialog. 

Kommunikationspolicyn utgår också från bland annat förvaltningslagen, 
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighets- och sekretesslagen, 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR), upphovsrättslagen, språklagen, Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service och Barnkonventionen. 

2 Vision och varumärke 
Upplands-Bro kommun styrs dels genom vision ”Ett hållbart Upplands-Bro - 
kommunen som ger plats” (omnämns i budget 2020) dels av de politiska målen för 
mandatperioden. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin 
utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som 
kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för invånarna. Visionen utgör 
riktningen för kommunens utveckling och är grunden för all kommunikation för att 
stärka kommunens varumärke. 

3 Grund för kommunikationen 
Kommunikation och information från Upplands-Bro kommun ska alltid vara 
tillgänglig, öppen, saklig, snabb och inkluderande.  

Ambitionen ska vara att alltid ge information först internt och därefter externt. 

Tillgänglig  

Tekniska lösningar ska underlätta kommunikation och åtkomst till information och e-
tjänster. Språket ska vara lätt att förstå. 
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Öppen  

Kommunen ska genom öppenhet och transparens bidra till att öka kommuninvånarnas 
och medias intresse och engagemang för den kommunala verksamheten. 

Saklig  

Kommunen ska förmedla verksamhet och politik på ett sakligt och trovärdigt sätt. 
Kommunikationen tar sin utgångspunkt i verksamheternas arbete. Politiskt orienterad 
kommunikation ombesörjs av de politiska partierna. Vid de tillfällen Upplands-Bro 
kommun kommunicerar nyheter som baseras på politisk kommunikation sker detta 
med saklighet och opartiskhet. 

Snabb 

Kommunen ska kommunicera snabbt och offensivt, i synnerhet när det gäller negativa 
händelser, för att minimera risken för missvisande publicitet och osaklig 
ryktesspridning. 

Inkluderande  

Kommunen ska i text och bild alltid sträva efter att spegla kommunens mångfald. 

4 Kommunens berättelse, identitet och 
budskap 

Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen och är en av regionens mest natursköna 
kommuner men också en av regionens snabbaste växande kommuner i förhållande till 
invånarantal. I kommunen bor drygt 29 000 invånare. Här finner du 13 mil stränder 
och en skärgård med närmare 50 öar. På en halvtimme kan invånare i vår kommun 
byta den fridfulla, lantliga idyllen mot pulserande storstadsliv i centrala Stockholm. 
Det gör kommunen till en attraktiv plats för många. 

Kommunens övergripande budskap tar ton i de årliga kommunikationsplanerna för 
kommunen med uppgift att understödja och verka för att de övergripande målen 
uppnås.   

 Stärka demokratin 

 Meningsfullt åldrande 

 Lustfyllt lärande 

 Hållbar hälsa och liv 

 Hållbart samhällsbyggande 

 Valfrihet och konkurrensneutralitet 
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5 Grafisk profil  
Den grafiska profilen är gemensam för alla kommunens verksamheter och bygger på 
grundelement som logotyp, typsnitt, färger, ikoner och bildmanér. I den grafiska 
profilen tydliggörs hur profilen ska användas. 

 
Det är viktigt att samtliga verksamheter inom kommunen använder ett gemensamt 
formspråk och grafisk form i kommunikation med invånarna. Detta för att stärka 
kommunens varumärke och säkerställa att avsändaren är tydlig. 

6 Internkommunikation 
Den interna kommunikationen ska stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 
Välinformerade medarbetare är kommunens viktigaste tillgång för bra kommunikation 
gentemot omvärlden och för god service till kommunens invånare, brukare, föreningar 
och företagare. Medarbetare har ett personligt ansvar för att alla bemöts med en 
positiv, öppen, korrekt och serviceinriktad attityd.  

Medarbetarna ansvarar själva för att hålla sig informerade om det som påverkar deras 
arbetssituation. De ansvarar även för att ta emot och vidarebefordra synpunkter på 
kommunens verksamhet.  

Målgrupperna behöver alltid identifieras före varje informationsinsats.  

 
Den interna kommunikationen ska:  
 

 Förklara och förankra verksamhetens mål och ge medarbetaren 
möjlighet att se sina egna insatser i ett sammanhang.  

 
 Ta vara på medarbetarens kunskaper, erfarenheter och synpunkter och 

använda dessa för att förbättra verksamheten.  
 

 Ge medarbetaren möjlighet att känna engagemang, delaktighet, ansvar 
och glädje. 

 
Målgrupper 

 Förtroendevalda, för att de är representanter för invånarna som 
Upplands-Bro kommun verkar för.  

 
 Chefer, för att de leder det dagliga arbetet i Upplands-Bro kommun. 

Därmed behöver de stöd för att kunna fatta välgrundade beslut och 
bidra till att deras medarbetare känner engagemang, delaktighet, 
ansvar och glädje.  

 
 Medarbetare, för att de är Upplands-Bro kommuns främsta 

representanter som möter invånarna, brukare, företagare och 
föreningar i det dagliga arbetet.  
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7 Externkommunikation 
Den externa kommunikationen ska sprida kunskap om kommunens verksamhet, 
tjänster och service. Den ska bidra till att skapa en positiv bild av Upplands-Bro 
kommun.  

Syftet med den externa kommunikationen är att stärka kommunens varumärke 
inom olika områden, 

 
 Upplands-Bro kommun som arbetsgivare. 

 
 En självklar plats att leva, verka och bo på. 

 
 Förenkla vardagen för invånarna. 

 
 Öka kunskap, ändra attityder, öka engagemanget i kommunen eller 

förändra beteenden.  
 

 Öka invånarnas kunskap och förståelse för Upplands-Bro kommuns 
myndighetsutövning och för det arbete och de beslut som fattas. 

 
 Uppmuntra invånarna att delta i den demokratiska processen och ge 

dem kunskap om deras rättigheter och skyldigheter.  
 
Målgrupper:  

 Invånarna, för att de är de bästa ambassadörerna att sprida hur bra det 
är i Upplands-Bro.  
 

 Potentiella invånare, för att öka inflyttningen och uppfylla 
kommunens övergripande mål att fortsätta kommunens expansion.  
 

 Företagare i Upplands-Bro, för att de ska stanna kvar och utvecklas 
och därmed ge fler arbetstillfällen i kommunen.  
 

 Företagare som vill etablera sig i Upplands-Bro, för att öka 
arbetstillfällena och möjligheterna för dem som bor här.  
 

 Besökare som är i kommunen för att ta del av vårt kultur- och 
fritidsutbud.  
 

 Media för att vi vill att de ska skriva om kommunen och våra 
verksamheter.  
 

8 Kanaler 
Det ska vara enkelt att kontakta Upplands-Bro kommun. Därför finns en kanalstrategi 
som beskriver vilka övergripande kommunikationskanaler kommunen använder och i 
vilka sammanhang. Det skapar en tydlighet för våra målgrupper var de kan hitta olika 
typer av information och var de kan kommunicera med kommunen. Upplands-Bro 
kommun prioriterar att utveckla och använda digitala kanaler som huvudkanal vid 
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utveckling av nya tjänster och service eftersom det öppnar för tillgänglighet dygnet 
runt, året runt. görs och vilka åtgärder som sätts in.  

Kontaktcenter möjliggör ”en väg in” i kontakten med Upplands-Bro kommun samt 
ett personligt möte med medarbetare i kommunen. Kontaktcenter finns i 
kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset i Bro centrum.  

Telefoni En stor del av inkommande kontakter sker via telefon. Antalet externt 
exponerade direkttelefonnummer är minimala i syfte att styra samtalen mot 
Kontaktcenter.  

Mobiltelefoni, med möjligheter till SMS-tjänster och direkt åtkomst till kommunens 
e-tjänster. 

Uppslaget i lokaltidningen är en redaktionell annons som riktar sig primärt till dem 
som bor och verkar i kommunen. 

Portalen är kommunens intranät. Alla medarbetare ska ha tillgång till denna 
mötesplats för dialog, kompetensutveckling och för att kunna utföra sina 
administrativa arbetsuppgifter effektivt.  

Kommunpodden – Bättre tillsammans. Podden är kanalen som ska inspirera och 
skapa nyfikenhet om hållbarhet, om kommunen och det som görs inom kommunen. 
Startar upp våren 2020. 

www.upplands-bro.se, den externa webbplatsen är den gemensamma ingången till 
kommunens alla verksamheter. Där ska kommunens besökare få en överblick över 
service och tjänster. Via webbplatsen finns möjlighet till självbetjäning i form av e-
tjänster.  

Sociala medier som Facebook, Linkedin och Instagram är kanaler för 
kommunikation på invånarnas ”arenor”. 

 

Kommunens digitala pressrum. Här hittar journalister enkelt kontaktuppgifter till 
ansvariga i kommunen och här publiceras både nyheter och pressmeddelanden och 
distribueras till medieredaktioner.  

Skyltar och informationstavlor ska visa den kommunala tillhörigheten. Kommunens 
märken ska synas på kommunala anläggningar och verksamheter genom skyltar och 
informationstavlor.  

 

Annonsering görs kontinuerligt för att bland annat informera om våra verksamheter, 
lediga tjänster, politiska uppdrag och för att marknadsföra kommunen.  

 

Affischer används i kommunen vid större publika evenemang och åtaganden. 

 

Arenor vi deltar vid olika arenor som har till syfte att stärka kommunens varumärke. 
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9 Mediarelationer 
Medias genomslagskraft är stor och därför är det viktigt att vi har en korrekt, 
professionell och förtroendeskapande relation till medierna. Media har en viktig roll 
som opinionsbildare och granskare, men även som informationskanal.  

9.1 Talespersoner i media  
Meddelarfrihet och efterforskningsskydd gäller i alla verksamheter. När kommunen 
som organisation väljer talesperson sker det enligt följande ansvarsfördelning:  

Politiska frågor: Kommunstyrelsens ordförande och respektive nämndordförande.  

Kommunövergripande frågor: Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören 
eller kommunikationschefen. 

Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor: Den chef som är ansvarig för det 
verksamhetsområde det gäller, alternativt en annan person som chefen hänvisar till.  

9.2 Pressmeddelanden  
Kontorschefer, kommundirektör eller kommunikationschef ansvarar för att initiera 
pressmeddelanden. Ansvariga politiska företrädare, dvs. kommunstyrelsens och 
nämndernas ordförande, har, när så är lägligt, möjlighet att bidra med citat till 
pressmeddelande. Dessa citat bör hålla en nedtonad politisk tonalitet då politiska 
budskap skall spridas i partiernas egna kanaler.  
 
Kommunikationsstaben utformar pressmeddelandena på ett enhetligt sätt och ansvarar 
för distributionen.  

9.3 Medarbetares ansvar  
En medarbetare som direktkontaktats av media ska göra en självständig bedömning 
om ärendet kan åtgärdas direkt eller om det bör hänvisas. En bra princip är att be om 
journalistens namn och kontaktuppgifter samt vilka frågor journalisten vill ha svar på. 
Därefter ber man att få återkomma.  

Verksamhetsansvariga ansvarar för kontakten med journalister i frågor som rör den 
egna verksamheten. Alla har rätt att uttala sig för massmedia men ingen skyldighet att 
göra det. Om den anställde väljer att avstå ska denne se till att journalisten hänvisas 
vidare, i första hand till ansvarig chef och i andra hand till kommunikationschefen. 
Kommunikationsstaben kan erbjuda stöd och medieträning till chefer och 
medarbetare. 

10 Kommunikationsansvar 

10.1 Förhållningssätt på arbetsplatsen  
Kommunikationsansvaret följer verksamhetsansvaret. Det innebär att chefer för 
respektive verksamhet ansvarar för att kommunikationen fungerar både internt och 
externt och att kommunikationsinsatser planeras i samband med framtagandet av de 
årliga kommunikationsplanerna med aktivitetslistor. 
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I chefens ansvar ligger också att uttala sig i medier som representant för 
enheten/avdelningen.  

Medarbetare och förtroendevalda i kommunen förutsätts själva ta ansvar för att, med 
hjälp av befintliga informationskanaler, hålla sig informerad i frågor av betydelse för 
den egna uppgiften i organisationen.  

 

Medarbetare har ett personligt ansvar för att bemöta alla utifrån ett HEP perspektiv, 
med helhetssyn, engagemang, professionalitet och en serviceinriktad attityd.  

 

10.2 Politiska partier  
Politiska partierna har sina egna kommunikationskanaler för sin information.  

 

10.3 Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor och 
ansvarar för att det finns resurser så att kommunikationspolicyns intentioner kan 
uppnås. Kommunstyrelsen ser till att kommundirektören har tillgång till den 
information som behövs för att kunna planera och genomföra 
kommunikationsinsatser.  

10.4 Nämnder  
Nämnderna har ansvar för sina respektive nämnders information och kommunikation.  

10.5 Kommundirektören  
Kommundirektören har ansvar för kommunövergripande kommunikationsfrågor.  

10.6 Kommunikationschefen  
Kommunikationschefen har ett strategiskt ansvar för Upplands-Bro kommuns 
övergripande interna- och externa kommunikationsarbete.  

11 Kriskommunikation 
Kommunikation inför och vid verksamhets- och samhällsstörning ska kommunen 
agera snabbt och kraftfullt och informera om situationen, vilka bedömningar som görs 
och vilka åtgärder som sätts in. Det sker vid behov genom samverkan med andra 
myndigheter och organisationer och genom att utnyttja och samordna intern- och 
extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst. 
Kommunen har en särskild kriskommunikationsplan för kriser. En central krisledning 
svarar för planering och genomförande av kommunens kommunikation. Roller, ansvar 
och uppgifter redovisas särskilt i kommunens krisplan. 
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12 Uppföljning och indikatorer 
Varje större kommunikationsinsats under året ska innehålla en plan för önskad effekt 
samt utvärdering. Denna utvärdering ska innehålla såväl parametrar som mäter 
kvantitativa såväl som kvalitativa parametrar.  
 
SCB genomför en invånarundersökning som mäter invånarnas nöjdhet och kännedom 
om kommunen. Till denna undersökning finns möjlighet att koppla frågor gällande 
kommunikativa insatser. 
 
KKiK (Kommuners kvalitet i korthet) genomförs löpande och en tilläggsundersökning 
fokuserar på service och bemötande kopplat Kontaktcenter. 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 36 Kommunikationspolicy 2020-2022 
 Dnr KS 20/0103 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 
förändringar av dokumentet.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Camilla Janson (S), Mary Svenberg (S), Annika Falk (S) och Conny Timan (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. 

Sara Ridderstedt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

till beslut. 

Erik Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 

beslut. 

Sammanfattning 

Kommunikationsstaben har fått i uppdrag av kommundirektören att uppdatera 

kommunens kommunikationspolicy. Målet med kommunikationspolicy är att 

stärka omvärldens positiva bild av Upplands-Bro kommun.  

Tillkommit är vision och varumärke, grund för kommunikationen, kommunens 

berättelse och identitet samt en ny kommunikationskanal – kommunpodden. 

Kommunledningskontoret konstaterar att riktlinjerna är reviderad och föreslår 

därmed på nytt att förslaget till ny kommunikationsstrategi antas och att 

Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella förändringar 

av dokumentet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020. 

 Kommunikationspolicy 2020–2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunikationspolicy 2020–2022 antas. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 
förändringar av dokumentet.  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss ”för 

att inkludera invånarnas rätt till information och personalens information för att 

göra sitt jobb”. 

Sara Ridderstedt (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om 

återremiss. 

Erik Karlsson (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag till 

beslut samt förslag om återremiss. Han frågar Kommunstyrelsen om ärendet 

ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar därefter om Kommunstyrelsen 

kan besluta i enlighet med liggande förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Kommundirektören 

 Kontorscheferna 

 Kommunikationschefen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Eklind 

Kommunikationschef 

Kommunledningskontoret 

+46 8-581 691 41

sara.eklind@upplands-bro.se

2020-05-04 KS 19/0628 

Kommunstyrelsen 

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

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

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil

för digitala plattformar.

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella

förändringar av dokumentet.

Sammanfattning 

Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska 

profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger 

samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att 

Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig 

avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb, 

e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att

stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart Upplands-

Bro – kommunen som ger plats.

Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli 

tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en 

tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och 

rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunen blir en tydligare avsändare 

och att kommunens varumärke stärks. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att 

sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut 

fattas i Kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet har nu haft möjlighet att yttra 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020

 Grafisk profil

Ärendet 

Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska 

profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger 

samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att 

Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-05-04 KS 19/0628 

 
 

 

avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb, 

e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att 

stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart Upplands-

Bro – kommunen som ger plats. 

Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli 

tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en 

tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och 

rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunen blir en tydligare avsändare 

och att kommunens varumärke stärks. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att 

sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut 

fattas i Kommunstyrelsen. 

Den 6 april skickades en e-post till förtroendevalda i tillgänglighetsrådet och 

till representanterna från intresseorganisationerna med information om att 

vårens sammanträde tyvärr ställs in, samt att Kommunstyrelsen önskade rådets 

synpunkter på den grafiska profilen. Återkoppling skulle ske senaste den 1 maj. 

Den 4 maj hade inga synpunkter inkommit. 

Presentationer har genomförts för följande: 

 Presentation och diskussion av den grafiska profilen för 

Kommunstyrelsen, inför och vid sammanträde. 

 Presentation och diskussion genomfördes med Tillgänglighetsrådet den 

22 januari 2020. 

 Presentation och diskussion med elever på medie-produktion som är 

den del av det estiska programmet, Upplands-Brogymnasium.   

Barnperspektiv 

När våra grafiska profiler utvecklas är syftet att tillgängliggöra information till 

alla invånare vilket barn och ungdomar gynnas av. I samband med detta 

utvecklas även e-tjänster vilket effektiviserar processer där barn i många fall är 

inblandande, det kan exempelvis vara ansökningar till skolor och förskolor. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-05-04 KS 19/0628 

 
 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Eklind 

 Kommunikationschef 

 

 

Bilagor 

1. Grafisk profil 2020 

Beslut sänds till 

 Kommundirektör 

 Kommunikationschef 

 Kontorschefer 

 Kommunala tillgänglighetsrådet  
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Grafisk profil
Upplands-Bro Kommun

Februari 2020
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Fotografi Gabriel Hildebrand
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Vår logotyp ska användas genomgående i all 
vår kommunikation. Logotypen består av 
skölden med Ekhammarsgubben och texten 
Uppland-Bro Kommun. För att skapa kon-
trast till våra versalgemena rubriker har vi 
valt att sätta vårt namn helt i versaler.

Logotypen ska användas i sin helhet och får 
inte beskäras eller ändras.

Logotypen finns i två versioner. När du lägger 
logotypen på en bild så använder du alltid 
den svarta eller vita versionen. Den svarta 
versionen används mot ljus bakgrund och 
den vita versionen används mot mörk bak-
grund. Välj alltid den version som har bäst 
kontrast mot bakgrunden.

Logotyp
Versioner

03
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Raleway är vårt standardtypsnitt. Vi använder 
det främst i två varianter, Raleway Extra Bold 
och Raleway Regular. 

Raleway Extra Bold
Raleway Extra Bold är den feta varianten som 
ska användas i rubriker.
• Rubrikerna ska sättas versalgement.
• Helt versala rubriker är endast tillåtet i 

mindre grader om det krävs av samman-
hanget för att skapa hierarkier men bör 
undvikas eftersom det försämrar läsbar-
heten.

• Rekommenderad minsta textstorlek är 12 
punkter i tryckt material och 12 pixlar i 
digitala sammanhang.

Raleway Regular
Raleway Regular används i kombination med 
Bold i rubriker eller ensamt i underrubriker, 
ingresser, bildtext, kortare faktatexter, adres-
ser etcetera.
• Rubriker ska sättas versalgement.
• Helt versala rubriker är endast tillåtet i 

mindre grader om det krävs av samman-
hanget för att skapa hierarkier men bör 
undvikas.

• Minsta tillåtna textstorlek är 7 punkter 
i tryckt material och 10 pixlar i digitala 
sammanhang.

Typografi
Raleway Raleway Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?

Raleway Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
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Libre Baskerville Regular är vårt brödtexttyp-
snitt och används för längre texter. Lämplig 
storlek för brödtext är 9–12 punkter.

Typografi
Brödtext Libre Baskerville Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
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Times New Roman
Times New Roman är vårt brödtexttypsnitt 
för interna dokument och används för längre 
texter. Lämplig storlek för brödtext är 9–12 
punkter.

Arial
Arial används i rubrik och sidhuvud i kon-
torsmallar. Lämplig storlek är 10 punkter och 
uppåt. Det ska också användas i tabeller och 
diagram i både digitalt och tryckt material.

Typografi
Interna dokument Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
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Vår färgpalett består av totalt 12 färger. De 
åtta profilfärgerna (korallblå, grön, vinröd, 
lila, pastell blå, pastell grön, pastel rosa och 
gul) används som identitetsskapande färger 
och bygger bilden av en hållbar, varm och 
nyfiken kommun.

Svart, vit utgör basfärger. Logotyp röd och lo-
gotyp beige används enbart i logotypen. För 
respektive färg finns tydligt angivna färgko-
der för PMS, CMYK, RGB och Hexkoder.

Färg
Färgkoder

Korall blå
PMS 3025C
CMYK 100, 27, 10, 56
RGB 15, 59, 90
HEX #0F3B5A

Grön
PMS 357C
CMYK 92, 18, 94, 61
RGB 12, 73, 59
HEX #0C493B

Vinröd
PMS 2357C
CMYK 23, 100, 0, 58
RGB 96, 11, 43
HEX #600B2B

Lila
PMS 2607C
CMYK 83, 99, 0, 2
RGB 91, 31, 78
HEX #5B1F4E

Vit
PMS -
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #FFFFFF

Svart
PMS Black
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
HEX #000000

Logotyp guld
PMS 134C
CMYK 0, 12, 60, 0
RGB 253, 210, 110
HEX #3

Logotyp röd
PMS 201C
CMYK 7, 100, 68, 32
RGB 157, 34, 53
HEX #9D2235

Pastell rosa
PMS 196C
CMYK 0, 23, 6, 0
RGB 255, 184, 174
HEX #FFB8AE

Pastell blå
PMS 277C
CMYK 35, 9, 0, 0
RGB 188, 209, 231
HEX #BCD1E7

Pastell gul
PMS 127C
CMYK 0, 4, 0, 0
RGB 253, 217, 102
HEX #FDD966

Pastell grön
PMS 358C
CMYK 34, 0, 42, 0
RGB 170, 213, 157
HEX #AAD59D
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För att underlätta vårt arbete när vi tar fram 
kommunikationsmaterial  har vi tagit fram en 
tydlig grid. Rätt använd utgör gridden ett bra 
redskap för att skapa ett konsekvent uttryck. 

Gridden kan användas både med och utan 
rutor. Rutorna är inspirerad av chattprogram 
som WhatsApp, FB Messenger eller iMessage. 
Dom ger känslan av en kommun som har en 
öppen dialog med sina invånare.

Layout
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När en yta består av en utfallande färg eller en 
utfallande bild används designsystemet för att 
defi niera storlek och placering av logotypen 
samt storlek på marginaler och placering av 
text. När rutor används, gör det sparsamt och 
hellre på tex omslag än i inlagor. Sträva eft er 
att fylla rutorna med bild, text eller ikoner.

Layout
Variaton
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När en yta består av en utfallande färg eller en 
utfallande bild används designsystemet för att 
defi niera storlek och placering av logotypen 
samt storlek på marginaler och placering av 
text. När rutor används, gör det sparsamt och 
hellre på tex omslag än i inlagor. Sträva eft er 
att fylla rutorna med bild, text eller ikoner.

Layout
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  PROTOKOLL 22 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-05-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 76 Grafisk profil 
 Dnr KS 19/0628 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil 
för digitala plattformar. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 
förändringar av dokumentet. 

Sammanfattning 
Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska 
profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger 
samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att 
Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig 
avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb, 
e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att 
stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart Upplands-
Bro – kommunen som ger plats. 

Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli 
tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en 
tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och 
rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunen blir en tydligare avsändare 
och att kommunens varumärke stärks. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att 
sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut 
fattas i Kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet har nu haft möjlighet att yttra 
sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020 

• Grafisk profil 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil 
för digitala plattformar. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 
förändringar av dokumentet. 

 



  PROTOKOLL 23 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-05-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommundirektör 
• Kommunikationschef 
• Kontorschefer 
• Kommunala tillgänglighetsrådet  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 37 Grafisk profil för digitala kanaler 2020 
 Dnr KS 20/0104 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att sändas på remiss till kommunens 

tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut fattas i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 4 december 2019 kommundirektören i uppdrag att 

ta fram förslag på justering av kommunens grafiska profil för digitala 

plattformar.  

Befintlig grafisk profil antogs av Kommunfullmäktige den 27 juni 2012 är 

endast framtagen för tryckt material eftersom digitala plattformar för åtta år 

sedan inte var lika aktuella som kommunikationskanaler. 

Den vidareutvecklade grafiska profilen har tillgänglighetsanpassats för olika 

typer av enheter med justeringar i kommunens logotype, färger, typsnitt som 

fungerar både digitalt som i tryck. Med detta arbete kommer kommunen att bli 

en tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier 

och rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunens varumärke stärks. 

Sedan 2019 finns också krav att material som publiceras på nytillkomna 

webbplatser skall vara tillgänglighetsanpassat. För befintliga webbplatser gäller 

samma lagkrav från september 2020. 

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till ny grafisk identitet antas 

samt att Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 

förändringar av dokumentet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Grafisk profil 2020 godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella 

förändringar av dokumentet  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på att ärendet 

återremitteras med följande motivering: ”Grafiska profilen för digitala kanaler 

2020 ska sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan 

beslut.” 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

Fredrik Kjos (M) meddelar att Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 

och Centerpartiet ställer sig bakom förslag om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är att 

återremittera ärendet. Han finner därefter att Kommunstyrelsen fattar beslut om 

att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Kommundirektören 

 Kommunikationschefen 

 Kontorschefer 

 Kommunala tillgänglighetsrådet 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Biträdande jurist 

Kommunledningskontoret  

   

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2020-02-03 KS 19/0720  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Program för mål och uppföljning av utförare av 
kommunala angelägenheter 2020-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 

angelägenheter 2020-2022 antas. 

2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens 

Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2 

om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning 

samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i 

avsnitt 4.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheterna inom deras 

verksamhetsområden drivs enligt rådande lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer 

och att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten drivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller oavsett om angelägenheten 

utförs i egen kommunal regi eller av en privat utförare. Allmänhetens möjlighet 

till insyn i kommunala verksamheter följer av offentlighetsprincipen. 

Insynsmöjligheten syftar till att ge medborgarna möjligheten att säkerställa att 

offentligt finansierad verksamhet uppnår god kvalitet och ändamålsenlighet. 

Privata utförare omfattas inte av offentlighetsprincipen, vilket föranleder ett 

behov att säkerställa att möjligheten till insyn råder även då kommunalt 

finansierad verksamhet utförs av annan utförare än av kommunen själv. 

Målsättningen är att den enskilde kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i 

hur de kommunala angelägenheterna utförs när de sker av privata aktörer än 

vad de skulle ha haft om verksamheten bedrevs i egen kommunal regi.  

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om ett 

program innehållande mål, riktlinjer och uppföljning av kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare enligt 3 kap. 12 § 

kommunallagen. Med anledning av detta har ett sådant dokument tagits fram 

och ligger som förslag till beslut i detta ärende. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-02-03 KS 19/0720 

 
 

I samband med antagande av detta program föreslås kommunens 

upphandlingspolicy revideras med tillägg i enlighet med dem delar som i 

programmet särskilt rör upphandling och slutande av avtal med annan utförare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

 Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 

angelägenheter 2020-2022 

Ärendet 

Programmet i sin helhet i bilaga 1. 

Inledande bestämmelser 

Programmet redogör för hur mål och uppföljning ska ske för utförare av 

kommunala angelägenheter. Dokumentet upprättas i enlighet med 5 kap. 3 § 

kommunallagen om kommuners skyldighet att besluta om ett program 

innehållande mål, uppföljning och insyn för privata utförare av kommunala 

angelägenheter. Såväl verksamhet i egen kommunal regi eller av privata 

utförare omfattas av dokumentet. 

Mål och riktlinjer för privata utförare 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar enligt kommunallagen för att 

verksamheterna inom deras verksamhetsområden drivs enligt rådande lagar, 

föreskrifter, mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig, samt 

att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller 

oavsett om angelägenheten utförs i egen regi eller av en privat utförare. I detta 

ansvar ingår även att följa upp och kontrollera verksamheten. 

Med detta styrdokument uppdras varje nämnd att ansvara för att säkerställa att 

utförare, såväl kommunala som privata, inom nämndens ansvarsområde 

bedriver verksamhet i enlighet med följande: 

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 

gälla för verksamheten 

 de mål, riktlinjer och andra styrdokument som kommunfullmäktige 

fastställer för respektive verksamhet 

 de mål, riktlinjer och andra styrdokument som nämnden fastställer för 

respektive verksamhet 

Uppföljning 

Det åligger respektive nämnd att ansvara för uppföljning och kontroll att 

samtliga verksamheter inom dess område bedrivs i enlighet med dess mål och 

riktlinjer. Enligt 3 kap. 19 § Kommunallagen ska kommunen följa upp och 

kontrollera sådan verksamhet som överlämnas till en annan utförare. Ansvaret 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-02-03 KS 19/0720 

 
 

för uppföljningen och kontrollen åligger respektive nämnd och omfattar i 

tillämpliga delar även kommunala verksamheter. Uppföljningen har två 

övergripande syften: 

1. Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med 

förfrågningsunderlag, anbud och avtal 

2. Utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och 

förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna. 

Uppföljningen ska göras i samband med nämndernas årsberättelser. 

Allmänhetens insyn 

Allmänhetens möjlighet till insyn i kommunala verksamheter följer av 

offentlighetsprincipen. Insynsmöjligheten syftar till att ge medborgarna 

möjligheten att säkerställa att offentligt finansierad verksamhet uppnår god 

kvalitet och ändamålsenlighet. Privata utförare omfattas inte av 

offentlighetsprincipen, vilket föranleder ett behov att säkerställa att 

möjligheten till insyn råder även då kommunalt finansierad verksamhet utförs 

av annan utförare än av kommunen själv. Målsättningen är att den enskilde 

kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i hur de kommunala 

angelägenheterna utförs när de sker av privata aktörer än de skulle ha om 

verksamheten bedrivs i egen kommunal regi. 

Enligt 10 kap 9 § Kommunallagen ska kommunen vid slutande av avtal med 

privat utförare, tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Utföraren ska kunna 

lämna information när kommunen begär det och informationen ska göra det 

möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. En utgångspunkt för 

bedömningen för vilken information som är skälig att kräva är bland annat 

avgörande av vilken information som kommunen tillhandahåller allmänheten 

avseende liknande verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi. Kommunen 

kan med andra ord inte begära att en privat utförare lämnar mer information 

om sin verksamhet än vad kommunen själv lämnar ut för motsvarande 

verksamhet. 

Barnperspektiv 

Genom detta beslut tillförsäkrar kommunen möjlighet till insyn och 

uppföljning av verksamheter som bedriver kommunala angelägenheter. Det 

skapar även förutsättningar för kommunen att sätta mål för och ställa krav på 

att verksamhet bedrivs kvalitetsmässigt och ändamålsenligt. Syftet är att 

säkerställa den samhällsservice som kommunen har att fullgöra.  

Ett samhälle där medborgare kan känna tillit till att offentligt finansierad 

verksamhet bedrivs kvalitetsmässigt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

innebär ett gott socialt levnadsklimat för kommuninvånarna som har en positiv 

påverkan på barn och ungas livsmiljö.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-02-03 KS 19/0720 

 
 

Kommunledningskontoret  

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter 

2020-2022 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledande bestämmelser 
Detta styrdokument redogör för hur mål och uppföljning ska ske för utförare av 
kommunala angelägenheter. Såväl verksamhet i egen kommunal regi eller av 
privata utförare omfattas av detta dokument. Dokumentet upprättas i enlighet 
med 5 kap. 3 § kommunallagen om kommuners skyldighet att besluta om ett 
program innehållande mål, uppföljning och insyn för privata utförare av 
kommunala angelägenheter. 

1.2 Kommunala befogenheter 
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar enligt kommunallagen för att 
verksamheterna inom deras verksamhetsområden drivs enligt rådande lagar, 
föreskrifter, mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig, samt 
att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller 
oavsett om angelägenheten utförs i egen regi eller av en privat utförare. I detta 
ansvar ingår även att följa upp och kontrollera verksamheten, oavsett utförare. 
Kommunstyrelsen har utöver detta ett särskilt ansvar för att leda, samordna och 
ha uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala företag, och även 
verksamhet som lämnats över till privata utförare.  

Målsättningen är att den enskilde kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i 
hur kommunalt finansierad verksamhet utförs när de sker av privata aktörer än 
vad de har när verksamheten bedrivs i egen kommunal regi, med hänsyn till att 
verksamhet i privat regi inte omfattas av offentlighetsprincipen. Likaså syftar 
detta dokument till att sätta övergripande mål för hur verksamhet som utgör 
kommunala angelägenheter ska bedrivas, oavsett om dessa bedrivs inom privat 
eller egen kommunal regi.  

1.3 Kommunallagens krav 
Enligt 3 kap. 12 § kommunallagen har kommuner möjlighet att lämna över 
verksamhet till annan utförare. Möjligheten att lämna över kommunala 
angelägenheter till sådan privat utförare begränsas dock om det i lag eller 
förordning anges att sådan verksamhet ska bedrivas i kommunal nämnd, eller 
om den innebär myndighetsutövning. Ansvaret för dessa verksamheter 
gentemot medborgarna åligger fortfarande kommunen på samma sätt som 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Av den anledningen behöver 
kommunfullmäktige, enligt 5 kap. 3 § kommunallagen, för varje mandatperiod 
besluta om ett program innehållande: 

 Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare 

 Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav 
ska följas upp 

 Hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 
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Innehållet i programmet gällande exempelvis uppföljningskrav och riktlinjer 
för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i 
upphandlingar som ligger framåt i tiden från dess att detta styrdokument antas. 

1.4 Utförare 
Kommunal verksamhet kan utföras antingen i egen kommunal regi eller av 
privat utförare. Detta program omfattar all verksamhet i egen kommunal regi 
samt privata utförare enligt definitionen nedan. 

Privat utförare definieras i 10 kap. 7 § kommunallagen och innebär juridisk 
person eller enskild individ som handhar vården av en kommunal 
angelägenhet. Lagbestämmelserna gäller då kommunen är att betrakta som 
huvudman för en angelägenhet, d.v.s. bär ansvar enligt lag för välfärdstjänster 
gentemot kommunens invånare. Privata aktörer kan bli utförare av en 
kommunal angelägenhet genom att: 

1. Vinna en offentlig upphandling enligt LOU1. Kommunen är då 
huvudman för upphandlad verksamhet enligt LOU. 

2. Kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV2. 
Kommunen är då huvudman för verksamhet som bedrivs av utförare i 
valfrihetssystem. 

3. Sälja enstaka tjänster till kommunen. Kommunen är dock inte 
huvudman för verksamhet som utgör enstaka tjänster till kommunen. 

Kommunen är inte huvudman för privata utförare som bedriver skola och 
förskola, eller personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken undantas från 
detta program. 

2 Mål och riktlinjer 

2.1 Mål och riktlinjer för drift av verksamhet 
Med detta styrdokument uppdras varje nämnd att ansvara för att säkerställa att 
utförare, såväl kommunala som privata, inom nämndens ansvarsområde 
bedriver verksamhet i enlighet med följande: 

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 
gälla för verksamheten 

 de mål, riktlinjer och andra styrdokument som kommunfullmäktige 
fastställer för respektive verksamhet 

 de mål, riktlinjer och andra styrdokument som nämnden fastställer för 
respektive verksamhet 

                                                 

1 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
2 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
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2.2 Mål och riktlinjer för upphandling 
Vid upphandling av privat utförare ska målen och riktlinjerna för drift av 
verksamhet beaktas.  

Avtal ska utformas på ett sätt som tillförsäkrar verksamheten att 
kvalitetsmässigt bedrivas i enlighet med kommunallagens krav. Det ska även 
vid avtal med privat utförare tydligt framgå hur samverkan mellan utförare och 
beställare ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. 

Övergripande krav som alltid ska ställas vid upphandling regleras i 
kommunens upphandlingspolicy. 

3 Uppföljning och kontroll 

3.1 Ansvar för uppföljning 
Det åligger respektive nämnd att ansvara för uppföljning och kontroll att 
samtliga verksamheter inom dess område bedrivs i enlighet med dess mål och 
riktlinjer. Enligt 3 kap. 19 § Kommunallagen ska kommunen följa upp och 
kontrollera sådan verksamhet som överlämnas till en annan utförare. Ansvaret 
för uppföljningen och kontrollen åligger respektive nämnd och omfattar i 
tillämpliga delar även kommunala verksamheter. Uppföljningen har två 
övergripande syften: 

1. Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med 
förfrågningsunderlag, anbud och avtal 

2. Utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och 
förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna. 

Dessa syften innebär att förfrågningsunderlag och avtal alltid måste innehålla 
krav på att utföraren medverkar vid uppföljning av verksamheten, t.ex. genom 
att lämna statistik och delta vid genomförande av brukarenkäter som 
nämnderna bestämmer. Krav ska också ställas på att utföraren rapporterar 
nödvändiga uppgifter till nämnden där nämnden vid begäran ska få ta del av 
inkomna synpunkter från brukare.  

3.2 Kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning 
I samband med nämndernas verksamhetsberättelse ska uppföljning göras att 
utförandet av samtliga kommunala angelägenheter följer de mål och riktlinjer 
för drift av verksamhet som följer av detta dokument. All uppföljning och 
kontroll ska dokumenteras.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljning utfaller. 

3.3 Avtalsuppföljning 
Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med 
annan utförare ska följas upp.  
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Avtal med extern part om utförande av kommunal angelägenhet ska följas upp 
med syftet att säkerställa uppdraget utförs i enlighet med mål, 
uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal. Uppföljningen syftar 
också som utvecklings- och förbättringsunderlag för verksamheter och tjänster 
till invånarna. 

Avtalsuppföljning ska ske i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

4 Allmänhetens insyn 
Allmänhetens möjlighet till insyn i kommunala verksamheter följer av 
offentlighetsprincipen. Insynsmöjligheten syftar till att ge medborgarna 
möjligheten att säkerställa att offentligt finansierad verksamhet uppnår god 
kvalitet och ändamålsenlighet. Privata utförare omfattas inte av 
offentlighetsprincipen, vilket föranleder ett behov att säkerställa att 
möjligheten till insyn råder även då kommunalt finansierad verksamhet utförs 
av annan utförare än av kommunen själv. Målsättningen är att den enskilde 
kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i hur de kommunala 
angelägenheterna utförs när de sker av privata aktörer än de skulle ha om 
verksamheten bedrivs i egen kommunal regi. 

Enligt 10 kap 9 § Kommunallagen ska kommunen vid slutande av avtal med 
privat utförare, tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Utföraren ska kunna 
lämna information när kommunen begär det och informationen ska göra det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Utförarens 
skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte strider 
mot lag eller annan författning. En utgångspunkt för bedömningen för vilken 
information som är skälig att kräva är bland annat avgörande av vilken 
information som kommunen tillhandahåller allmänheten avseende liknande 
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi. Kommunen kan med andra ord 
inte begära att en privat utförare lämnar mer information om sin verksamhet än 
vad kommunen själv lämnar ut för motsvarande verksamhet. 

I förarbetena till kommunallagen lyfts bland annat följande exempel om 
utförares verksamhet som kan vara av intresse för allmänheten: verksamhetens 
kvalitet; avvikelser i verksamheten; personalen och dess arbetsmiljö; samt 
privata utförares ekonomi. 



89 Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter 2020-2022 - KS 19/0720-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter 2020-2022 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter 2020-2022

 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 42  Program för mål och uppföljning av 
utförare av kommunala angelägenheter 
2020-2022 

 Dnr KS 19/0720 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 

angelägenheter 2020-2022 antas. 

2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens 

Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2 

om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning 

samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i 

avsnitt 4.  

3. Kommundirektören får i uppdrag att samordna förvaltningens arbete 

med uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheterna inom deras 

verksamhetsområden drivs enligt rådande lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer 

och att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten drivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. Detta ansvar gäller oavsett om angelägenheten 

utförs i egen kommunal regi eller av en privat utförare. Allmänhetens möjlighet 

till insyn i kommunala verksamheter följer av offentlighetsprincipen. 

Insynsmöjligheten syftar till att ge medborgarna möjligheten att säkerställa att 

offentligt finansierad verksamhet uppnår god kvalitet och ändamålsenlighet. 

Privata utförare omfattas inte av offentlighetsprincipen, vilket föranleder ett 

behov att säkerställa att möjligheten till insyn råder även då kommunalt 

finansierad verksamhet utförs av annan utförare än av kommunen själv. 

Målsättningen är att den enskilde kommuninvånaren inte ska ha sämre insyn i 

hur de kommunala angelägenheterna utförs när de sker av privata aktörer än 

vad de skulle ha haft om verksamheten bedrevs i egen kommunal regi.  

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om ett 

program innehållande mål, riktlinjer och uppföljning av kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare enligt 3 kap. 12 § 

kommunallagen. Med anledning av detta har ett sådant dokument tagits fram 

och ligger som förslag till beslut i detta ärende. 

I samband med antagande av detta program föreslås kommunens 

upphandlingspolicy revideras med tillägg i enlighet med dem delar som i 

programmet särskilt rör upphandling och slutande av avtal med annan utförare. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (36)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2020 

 Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 

angelägenheter 2020-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 

angelägenheter 2020-2022 antas. 

2. I samband med beslut enligt punkt 1 görs tillägg i kommunens 

Upphandlingspolicy avseende följande delar i programmet: avsnitt 2.2 

om mål och riktlinjer för upphandling; avsnitt 3.3 om avtalsuppföljning 

samt vad som anförs om allmänhetens insyn vid slutande av avtal i 

avsnitt 4.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan-Erik Björk (KD) yrkar på en beslutspunkt 3 med följande text: 

”Kommundirektören får i uppdrag att samordna förvaltningens arbete med 

uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter” 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det utöver liggande förslag till beslut finns 

ytterligare beslutspunkt tre i enlighet med Jan-Erik Björks (KD) yrkande. Han 

frågar om Kommunstyrelsen kan lägga till den ytterligare beslutspunkten i 

förslag till beslut och om Kommunstyrelsen därefter kan besluta om alla tre 

punkterna tillsammans. Han finner bifall. Därefter konstaterar ordföranden att 

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå Kommunfullmäktige besluta i 

enlighet med liggande förslag med ytterligare en beslutspunkt tre. 

Protokollsanteckning 

Camilla Janson (S) tillåts lägga en protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning enligt följande: 

”Det är viktigt att säkerställa att kommunen som upphandlare säkerställer att 

underentreprenörer följs upp och kontrolleras.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Katarina Rosik Ekroth 

Kommunjurist 

Kanslistaben 

   

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se 

2020-05-05 KS 20/0128  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Antagande av OPF-KL 18 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14. 

Sammanfattning 

År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas 

omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att 

modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Bestämmelserna har reviderats och en ny version har arbetats fram, OPF-

KL18. Bestämmelserna i den nya versionen är mer heltäckande och erbjuder ett 

bättre skydd. OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun 

och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 

 Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

 Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Ärendet 

År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas 

omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att 

modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting), 

numera SKR (Sveriges kommuner och regioner). Bestämmelserna har 

reviderats och en ny version har arbetats fram, OPF-KL18. Det är SKR:s 

rekommendation att den nya versionen antas då det är några förändringar som 

gjorts för att anpassa de förtroendevaldas pensionsförmåner till de anställdas i 

kommunen samt för att ekonomiskt och administrativt förenkla för kommunen. 

 Familjeskydd med en fastställd förmån som vid dödsfall betalas ut till 

förtroendevalds efterlevande har införts utöver efterlevandeskyddet 

enligt vilket endast värdet av intjänad pensionsbehållning betalas ut vid 

dödsfall. Denna förändring avser att anpassa de förtroendevaldas 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-05-05 KS 20/0128 

 
 

 

pensionsförmåner med de som de anställda i kommunen har samt 

ersätter det tidigare dyrare och mer svårkalkylerade förmånsbestämda 

familjeskyddet enligt PBF. 

 Efterlevandeskyddet i OPF-KL18 har barn oavsett ålder som 

förmånstagare samt 5-årig utbetalning oavsett när dödsfallet sker. 

 Gränsen för pensionsavgift som tillgodoräknas förtroendevald från 

kommunen höjs från 1,5 % till 3 % av innevarande års 

inkomstbasbelopp. Om beloppet understiger den nya gränsen betalas 

det ut som icke pensionsgrundande ersättning. Belopp under 200 kr 

betalas inte ut. Denna förändring är för att förenkla hanteringen av 

pensionsavgifterna för kommunen då förtroendevalda har mindre 

uppdrag (fritidspolitiker), vilket ger små ersättningar och därmed även 

pensionsavgifter som är tidskrävande (kostsamma) att hantera. 

 Rätten till omställningsstöd följer LAS-åldern. 

 Övre åldersgräns för pension blir följsam med LAS-åldern.  

OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.  

Barnperspektiv 

Antagande av regelverk och bestämmelser som syftar till att ge de 

förtroendevalda ett bättre skydd och förenkla administrationen för kommun har 

en positiv effekt på såväl barn som andra kommunmedlemmar genom att det 

ökar attraktionen för det politiska uppdraget.  

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 Personalstaben 
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



90 Antagande av OPF-KL 18 - KS 20/0128-2 Antagande av OPF-KL 18 : Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 
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Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 24 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 77 Antagande av OPF-KL 18 
 Dnr KS 20/0128 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14. 

Sammanfattning 

År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas 

omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att 

modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Bestämmelserna har reviderats och en ny version har arbetats fram, OPF-

KL18. Bestämmelserna i den nya versionen är mer heltäckande och erbjuder ett 

bättre skydd. OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun 

och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 

 Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

 Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14. 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Personalstaben 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-04-29 KS 20/0400  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 7 april bjuds samtliga i Kommunstyrelsen 

in till budgetdialog. 

Kommunledningskontorets förslag på tider 

Kommunstyrelsens 

beredning kl. 08:30 

Kommunstyrelsens 

sammanträde kl. 14:00 

Kommunfullmäktiges 

sammanträde kl. 18:30 

27 januari 3 februari 17 februari 

10 mars 17 mars 31 mars 

7 april 14 april 28 april 

19 maj 26 maj 9 juni – sammanträder 

kl. 17:00 

18 augusti 25 augusti 8 september 

22 september 29 september 13 oktober 

20 oktober 27 oktober 10 november 

24 november 1 december 15 december 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-04-29 KS 20/0400 

 
 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020 

Ärendet 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste 

mån lagts utanför skollov.  

Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina 

arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige. 

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning 

besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. 

Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora 

scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordförande, 

om det föreligger särskilda skäl för det och efter samråd med vice ordförandena 

får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, tiden eller platsen för 

sammanträdet. 

Kommunledningskontorets förslag på tider 

Kommunstyrelsens 

beredning kl. 08:30 

Kommunstyrelsens 

sammanträde kl. 14:00 

Kommunfullmäktiges 

sammanträde kl. 18:30 

27 januari 3 februari 17 februari 

10 mars 17 mars 31 mars 

7 april 14 april 28 april 

19 maj 26 maj 9 juni – sammanträder 

kl. 17:00 

18 augusti 25 augusti 8 september 

22 september 29 september 13 oktober 

20 oktober 27 oktober 10 november 

24 november 1 december 15 december 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-04-29 KS 20/0400 

 
 

 

 

Barnperspektiv 

Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för 

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

behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de 

ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges 

sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis kan även barn och 

ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under Kommunfullmäktige 

sammanträden. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

§ 82 Sammanträdestider 2021 för 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 

 Dnr KS 20/0400 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 7 april bjuds samtliga i Kommunstyrelsen 

in till budgetdialog. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett 

förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska 

upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste 

mån lagts utanför skollov.  

Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina 

arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige. 

Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning 

besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden. 

Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora 

scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordförande, 

om det föreligger särskilda skäl för det och efter samråd med vice ordförandena 

får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, tiden eller platsen för 

sammanträdet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (41)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2020-05-27 

 

 

Kommunledningskontorets förslag på tider 

Kommunstyrelsens 

beredning kl. 08:30 

Kommunstyrelsens 

sammanträde kl. 14:00 

Kommunfullmäktiges 

sammanträde kl. 18:30 

27 januari 3 februari 17 februari 

10 mars 17 mars 31 mars 

7 april 14 april 28 april 

19 maj 26 maj 9 juni – sammanträder 

kl. 17:00 

18 augusti 25 augusti 8 september 

22 september 29 september 13 oktober 

20 oktober 27 oktober 10 november 

24 november 1 december 15 december 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till 

Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

2. Efter beredningstillfället den 7 april bjuds samtliga i Kommunstyrelsen 

in till budgetdialog. 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

   KS 19/0156  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av extra nämndemän till Attunda tingsrätt  

Förslag till beslut 

Till nämndemän för Attunda tingsrätt utses: 

XX, XX, XX och XX. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har sedan tidigare utsett 17 nämndemän till Attunda 

tingsrätt. Med anledning av den pågående coronapandemin har Attunda 

tingsrätt fattat beslut om att öka antalet nämndemän med totalt 60 stycken. För 

Upplands-Bro kommun innebär det att ytterligare fyra nämndemän ska utses.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020 

 Beslut om antalet nämndemän i Attunda tingsrätt den 6 maj 2020. 

 Information från Attunda tingsrätt angående utökning av antal 

nämndemän vid Attunda tingsrätt under mandatperioden 2020–2023 

den 12 maj 2020. 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

februari 2020, Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Navdeep 

Singh Bhatia (SD) 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, den 12 

februari 2020, Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Johan 

Silversjö (SD) 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 

2019, Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 2020–2023. 

Barnperspektiv 

Att Attunda tingsrätt har tillräckligt med nämndemän så att domstolen kan fatta 

beslut trots coronapandemin är av stor vikt för medborgare i alla åldrar.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 19/0156 

 
 

 

Bilagor 

1. Beslut om antalet nämndemän i Attunda tingsrätt den 6 maj 2020. 

2. Information från Attunda tingsrätt angående utökning av antal nämndemän 

vid Attunda tingsrätt under mandatperioden 2020–2023 den 12 maj 2020. 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 

2020, Val av ny nämndeman i Attunda  tingsrätt efter Navdeep Singh 

Bhatia (SD) 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, den 12 februari 

2020, Val av ny nämndeman i Attunda  tingsrätt efter Johan Silversjö (SD) 

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019, 

Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 2020-2023. 

Beslut sänds till 

 Attunda tingsrätt 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 
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Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • attunda.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/attunda-tingsratt 

 Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30  

 

Attunda tingsrätt Datum 

2020-05-12 

 

 

Diarienummer 

 TAA 2020/301 

D20 

 

Lars-Gunnar Gustafsson, lars-gunnar.gustafsson@dom.se 

 

Angående utökning av antal nämndemän vid Attunda 

tingsrätt under mandatperioden 2020 - 2023 

 

Attunda tingsrätt har beslutat att utöka antalet nämndemän med ytterligare 60 
nämndemän. Detta på grund av att närmare 40 procent av domstolens 
nämndemän är över 70 år och att dessa inte rekommenderas tjänstgöra på 
grund av nuvarande coronapandemi. Vid tingsrätten ska det för resterande 
mandatperiod nu finnas totalt 335 nämndemän.  
 

Med utgångspunkt i kommunernas befolkningsunderlag den 31 december 
2018, har tingsrätten räknat fram det antal nämnden som varje kommun i 
domsagan ska utöka med. 
 
För Upplands-Bro kommun gäller att kommunen ska utse ytterligare 4 
nämndemän för tjänstgöring till och med den 31 december 2023. 

 
Tingsrätten önskar att kommunen snarast möjligt utser och redovisar till 
tingsrätten vilka som utsetts till nämndemän och att man samtidigt tar i 
beaktande att personer över 70 år för närvarande sällan är tillgängliga för 
tjänstgöring. 

 

Om fördelning av nämndemän inom domsagan 

Attunda tingsrätts domsaga består av kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna,  
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och  
Österåker. Sammanlagt bor det cirka 468 000 i dessa kommuner.  

Antalet nämndemän fördelas enligt följande: 

Utgångspunkt är utökning med 60 nämndemän från 275 st. till 335. 

 

Folkmängd i domsagan 468 307   = 1 398 

Antal nämndemän 335 

 

Varje kommuns folkmängd    = totalt antal nämndemän i respektive kommun 

1398 
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Kommun  Invånare(1) Utökning av  

nämndemän 

Antal nämndemän 

efter utökning 

Danderyd 33 187 5 24 

Järfälla 78 480 10 56 

Sigtuna 48 130 6 34 

Sollentuna 72 528 9 52 

Täby  71 397 9 51 

Upplands Väsby 45 543 5 32 

Upplands-Bro 28 756 4 21 

Vallentuna 33 432 4 24 

Vaxholm 12 023 2 9 

Österåker 44 831 6 32 

Summa 468 307 60 335 

 
(1) Befolkning den 31 december 2018 (källa SCB) 
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Efter val av nämndemän behöver vi: 

- sammanträdesprotokollet från kommunfullmäktige 
- förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndarnämnden. 

 

Vidare behöver vi för respektive nämndeman följande uppgifter: 

- Fullständigt namn 
- Personnummer 
- Mobil nr 
- E-mejl adress 

 

Vänligen mejla till: namndeman.attunda.tingsratt@dom.se  

 

Eller skicka brev till: 

Attunda tingsrätt 

BOS-enheten/Nämnd 

Box 940 

191 29 Sollentuna 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lars-Gunnar Gustafsson 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 47 (67)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-02-12 

 

 

§ 30 Val av ny nämndeman i Attunda 
Tingsrätt efter Johan Silversjö (SD) 

 Dnr KS 19/0577 

Beslut 

Börje Svensson (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan 

Silversjö (SD). 

Sammanfattning 

Johan Silversjö (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad från sitt 

uppdrag som nämndeman i Attunda Tingsrätt. Kommunfullmäktige bör därför 

utse en ny nämndeman i Attunda Tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019. 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande samt begäran om fyllnadsval 

den 3 februari 2020. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan Silversjö 

(SD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Börje Svensson (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Johan 

Silversjö (SD). 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Attunda Tingsrätt 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 46 (67)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-02-12 

 

 

§ 29 Val av ny nämndeman i Attunda 
Tingsrätt efter Navdeep Singh Bhatia 
(SD) 

 Dnr KS 19/0576 

Beslut 

Anette Nyberg (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep 

Singh Bhatia (SD) 

Sammanfattning 

Navdeep Singh Bhatia (SD) begärde den 19 oktober 2019 att bli entledigad 

från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda Tingsrätt. Kommunfullmäktige 

bör därför utse en ny nämndeman i Attunda Tingsrätt 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2019 

 Attunda tingsrätts beslut om entledigande samt begäran om fyllnadsval 

den 3 februari 2020. 

Förslag till beslut 

XX (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep Singh 

Bhatia (SD) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut: 

Anette Nyberg (SD) utses till ny nämndeman i Attunda Tingsrätt efter Navdeep 

Singh Bhatia (SD) 

Beslutet skickas till: 

 Den valde 

 Attunda Tingsrätt 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreteraren 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 31 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

§ 156 Val av nämndemän till Attunda tingsrätt 
för perioden 2020-2023 

 Dnr KS 19/0156 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser följande 17 personer till nämndemän i Attunda 

tingsrätt för tjänstgöring under perioden 2020-2023: 

 Kerstin Molander (M) 

 Mats Högberg (M) 

 Malin Fornander (M) 

 Björn Liljedahl (M) 

 Marianne Stigle (L)                                                

 Anders Eklöf (L) 

 Marlene Juthstrand (KD) 

 Joakim Brofalk (C) 

 Sadid Hossain (S) 

 Mats Karlsson (S) 

 Jan Lannefelt (S) 

 Jane Eklund (S) 

 Jessica Dannefalk (S) 

 Kristina Henriksson (V) 

 Johan Silversjö (SD) 

 Mats Zettmar (SD) 

 Naveed Singh Bahtia (SD) 

Sammanfattning 

Attunda tingsrätt har begärt att Upplands-Bro kommun ska utse 17 nämndemän 

för tjänstgöring under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023. Antalet 

nämndemän som ska utses i Upplands-Bro kommun är uträknat på 

befolkningsunderlaget per den 31 december 2018. 

Beslutsunderlag 

 Begäran från Attunda tingsrätt den 5 mars 2019. 

Förslag till beslut 

Följande 17 personer utses till nämndemän i Attunda tingsrätt under perioden 

2020-2023: 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag om att utse följande 

17 personer till nämndemän: 



92 Val av extra nämndemän till Attunda tingsrätt  - KS 19/0156-45 Val av extra nämndemän till Attunda tingsrätt  : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019 - Val av nämndemän till Attunda tingsrätt för perioden 2020-20230.pdf

 PROTOKOLLSUTDRAG 32 (58)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-06-12 

 

 

 Kerstin Molander (M) 

 Mats Högberg (M) 

 Malin Fornander (M) 

 Björn Liljedahl (M) 

 Marianne Stigle (L)                                                

 Anders Eklöf (L) 

 Marlene Juthstrand (KD) 

 Joakim Brofalk (C) 

 Sadid Hossain (S) 

 Mats Karlsson (S) 

 Jan Lannefelt (S) 

 Jane Eklund (S) 

 Jessica Dannefalk (S) 

 Kristina Henriksson (V) 

 Johan Silversjö (SD) 

 Mats Zettmar (SD) 

 Naveed Singh Bahtia (SD) 

Beslutet skickas till: 

 De valda 

 Attunda tingsrätt 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kanslistaben 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-06-01 KS 20/0023  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Ulf Hilonen (L) som ledamot i 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Ulf Hilonen (L) entledigas som ledamot i Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Ulf Hilonen (L) har den 30 maj 2020 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2020. 

  

 

Beslut sänds till 

 Ulf Hilonen (L) 

 Socialnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-06-03 KS 20/0487  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Entledigande av Karl Öhlander som ersättare i 
Styrelsen för Österhöjdens Garage AB 

Förslag till beslut 

Karl Öhlander entledigas som ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage 

AB. 

Sammanfattning 

Karl Öhlander kommer att avsluta sin anställning i kommunen och har därför 

begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Österhöjdens Garage AB.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Karl Öhlander 

 Österhöjdens Garage AB 

 Förtroendemannaregistret 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-06-03 KS 20/0487  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i styrelsen för Österhöjdens 
Garage AB efter Karl Öhlander 

Förslag till beslut 

Sara Lauri utses till ny ersättare i styrelsen för Österhöjdens Garage AB efter 

Karl Öhlander. 

Sammanfattning 

Karl Öhlander kommer att avsluta sin anställning i kommunen och har därför 

begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Österhöjdens Garage AB. En ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Sara Lauri 

 Österhöjdens Garage AB 

 Förtroendemannaregistret 

 



96 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) - KS 20/0026-7 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) : Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator 

Kommunledningskontoret  

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2020-06-02 KS 20/0026  

Kommunfullmäktige 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ersättare i Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden efter Mohamed Guez Guez 
(M) 

Förslag till beslut 

Bobby Chand (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

efter Mohamed Guez Guez (M) 

Sammanfattning 

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden. En ny ersättare ska därför utses. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 Förtroendemannaregistret 

 Nämndsekreterare 
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